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أ 

ملا انصبت الرؤية العلمية احلديثة على احلد بالوظيفة أكثر من احلد بالبنية العضوية ، فإن اللغة وحدها         
لية التواصلية ، فتغدو حينئذ نقطة تقاطع الوقائع مالكفيلة بإعطاء املرء مقوماته اإلنسانية عرب متكنه من إجراء الع

  . س شيء من هذا ممكن بغري اإلجناز الوظيفي للغةاملعيشية ، وبالتايل مركز التقاء الفرد ولي
وقد  أفرز هذا التصور  تفكريا ابستيمولوجيا عميقا وخصبا ألقى الضوء على الظاهرة نفسها ، اليت هي    

   :موضوع  علم اللسان ، وأدى هدا التصور يف التفكري إىل توجه الدراسات اللغوية حنو اجتاهني أساسيني مها 
  )الدالالت اللسانية (والتركيبية داخل النظام اللغوي  ةبدراسة املدلوالت اإلفرادياجتاه خيتص  -أ

 )الدالالت الكالمية (اجتاه يهتم باملعاين املقصودة أثناء حتقق الكالم يف األفعال الكالمية  -ب 
واجز بني وينضوي االجتاه الثاين ضمن تيار جديد ظهر يف السنوات األخرية ، يريد به أصحابه أن تكسر احل

  .الدراسات النحوية ، والدراسات الداللية بدراسة اللسان أثناء حتقيقه ، وعالقته باملتكلمني املستعملني له 
  وهكذا يصبح النحو إيذانا خبروج اللفظ من املخزون املعجمي  إىل األداء التداويل  

) التواصل ( لغة األساسية والذي يهتم بوظيفة ال" النحو الوظيفي " ومن مثرات الدراسات الوظيفية 
وموضوع اللسانيات يف نظره ، هو وصف القدرة التواصلية لدى املتكلم و السامع ، مما جعل بعضهم يعده 

  .نظرية يف التركيب والداللة من  جهة نظر تداولية 
حدود البىن ز إذ مل تتجاو فهذه الدراسات جتاوزت البنوية الصورية ، واليت تعد النسق مغلقا على نفسه ،       

اللغوية ، مما أدى إىل اعتناق اللسانيات الوظيفية ، واليت مل تزدر الظروف واملالبسات احمليطة بالكالم ، فاملقام 
     هو الذي يفرض منطا معينا من القول ، فتكون الوظيفية بذلك قد احتوت السياق اللغوي ، وسياق املوقف    

) التركيب أو النص ، واملوقف (ج ويف تفاعل مستمر بني الداخل واخلار  contexte of situation 
  .وبني املبىن واملعىن ،وبني الشكل والوظيفة 

ويف هذا املخاض االبستيمي تغري جمرى الدراسات واهتمامها ، حىت حتولت وجهتها إىل حنو النص  بينما        
للسانيات الوظيفية أن تتجاوز اللسانيات كانت اجلملة قبل هذا حمل اهتمام ودراسة، فإىل أي مدى استطاعت ا

وهل هناك جمال لاللتقاء ، أم أن طبيعة كل منها تدعو إىل البتر والفصل ؟ وما مدى جناح وفعالية هذا .البنوية؟
االجتاه اللساين ، حينما نقل إىل احلقل األسلويب ، واختذ منهجا للتحليل ؟ وهل ميكن أن تكون األسلوبية 

رب الوظيفي لألسلوب بديال عن االجتاهات ومناهج التحليل األسلويب األخرى؟ وإن كان الوظيفية أو املقت
  .األمر كذلك فما هي نوازع البقاء اليت خولت هلا االستمرارية والثبات ؟ 

   
  
  
  
  



ب 

 وهل االنتباه إىل ضرورة شحن النحو باألبعاد الداللية والوظيفية والتداولية ، حجة لنفي هذه الكوامن يف النحو
  . وهل ميكن التسليم مع من ذهبوا إىل القول بأنه حنو جاف ؟. العريب ؟

فما مدى التزامه  -هو مدونة هذا البحث - " البيان يف روائع القرآن" متام حسان "وما دام مؤلف 
حبدود الوظيفية ؟ وهل متسك ا أم نفذ مبنهجه وتسلل ليصاحب اجتاهات من نفس اجلنس ،ونقصد حتديدا 

  .لنص واللسانيات التداولية لسانيات ا
األسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاب البيان يف روائع :" انطالقا من الطرح السابق جاء عنوان البحث 

ميكن التعرف على تقنيات ، وأدوات التحليل الوظيفي اليت  -العنوان –ومن خالله " .القران لتمام حسان 
وميكن رفع الستار عن االجتاه الوظيفي الذي حيمل بذور التداول مارسها متام ، وطبقها على النص القرآين ، 

جبامع االهتمام بعملية التواصل ، وكذا تسليط الضوء على اللسانيات الوظيفية باعتبارها أوىل حمطات ما بعد 
  .البنوية ، ونافذة على املسرح التداويل 

ث ، تربره جهوده اليت يقدمها خدمة حتديدا لتكون إحدى مؤلفاته مدونة للبح" متام حسان " واختيار 
للغة العربية  ومناهج البحث فيها ، وهذه املرة فاجأنا بدراسة هذه للنص القرآين فلم أجد بدا من التعرف على 

، ومل يكن اختياري إلحدى مؤلفات " البيان يف روائع القرآن " آليات املعاجلة املعتمد عليها يف هذا الكتاب 
لعبث أو الصدفة إمنا كان نتاجه رفيق الدرب العلمي منذ مذكرة الليسانس؛ إذ كان من باب ا" متام حسان"

  " .اللغة العربية  معناها ومبناها" النموذج التطبيقي
قد اشتمل على منهج لدراسات لغوية قرآنية جديدة جديرة باإلعجاب ، فأعادت "البيان "فكتاب         

و ال يتأتى ذلك ما ) البعد الوظيفي (والناطقني ا ) املنهج(ة اللغة صياغة الدرس اللغوي ومفاهيمه وفقا ملصلح
القدمي احلديث،املعىن املبىن (مل يتدارك التراث ، والظفر بالدرس احلديث فاشتملت الدراسة على ثنائيات عدة 

  .هذه الناحية وهذه املقابالت مثنت البحث وقيمته ، فرشاقة املوضوع و ديناميته تأتيه من...) الشكل الوظيفية 
وشرف الوسيلة إذ مجع الكتاب الكثري من مبادئ اللغة )خدمة كتاب العزيز املنان( زد على ذلك شرف الغاية 

الكشف عن جالل القرآن ومجاله ، تراكيبا وألفاظا معىن  اوأسرارها اختذت وجهة وظيفة واستطاع حيينه
  .ومبىن مع تفاعل هذه النواحي مجيعا

عينة من امليزات العامة لنتاج األستاذ اللغوي ، فكان خيرج عن كل باب من أبواب اللغة  وما هذه إال        
املوروثة مبفهوم جديد ، وجتربة جديدة ، ومصطلح جديد ؟ فلم يكن ناقال للنص فحسب ؛ بل كان يفككه 

ما وراءها ، وكان من  ويعيد تركيبه مبا ويتالءم ورؤيته ، جاعال منه مقدماته اللغوية ، ونقطة انطالق وترق إىل
نتيجته ذلك أن توحدت لغة البحث عنده  من خالل استيعاب اجلديد للقدمي ، واالنطالق منه إىل الرحب 

فحرك بذلك روافد اللغة املكنوزة املستقرة ويكون قد حقق فتحا لغويا جديدا ، استطاع به أن حيقق . الفسيح
  .تعادل األصالة مع احلداثة

  



ج 

  : الوظيفية حتديدا يربره عامالن  واختيار األسلوبية 
جماراة واقع الدراسات اللغوية اليت ارتضت االجتاه الوظيفي ، واآلخر بيان أمهية اجلنوح إىل هذا االجتاه  : أوهلما 

  .وترقب نتائج تطبيقه على الدراسات األسلوبية منها واللغوية ، على حد سواء 
املناهج اللغوية اليت سعى اللسانيون العرب احملدثون إىل تطبيقها  ويضاف إليها بعد ثالث وهو تتبع مسرية ونتائج

فهل كللت الوظيفية .إذ ميثل قطبا مهما ورئيسيا يف الساحة اللغوية –خاصة " متام"عند –على اللغة العربية 
  بالنجاح على غرار البنيوية الوصفية اليت طاملا غزت الكتابات اللسانية العربية إىل وقت قريب ؟

أمهية املزاوجة بني الدرس اللساين واألديب وضرورة الصلة بينهما؛ألن : ومما يفرض الدراسة الوظيفية        
  .املستوى اللغوي هو القاعدة والقلعة اليت انطلق منها البالغيون والدرس البالغي العريب

أيب علي "ومد منهج ،  هذا البحث إىل املسامهة يف إرساء درس وظيفي عريب ، أو بعثه من جديد ويهدف      
حديثا ، " متام حسان"و " ... حازم القرطاجين"، و" السكاكي"، و " اجلر جاين"و" ابن جين"، و " الفارسي

  .فكان منهجهم وصفيا وظيفيا 
ومل يكن الغرض هو الكشف عن اجلانب األسلويب يف حد ذاته ؛ إمنا اهلدف يف جوهره كشف العالقة املعرفية 

بالغة العربية واألسلوبيات اللسانية ، وحماولة إيصال فنون البالغة مبناهج اللسانيات املعاصرة ، واملنهجية بني ال
  .ونسبة كل منها إىل املستوى التحليلي املناسب هلا 

وقد اقتضى موضوع البحث أن يكون املنهج املتبع هو املنهج الوصفي االستقرائي ، الذي يفرض أن        
وربط هذا " كتاب البيان يف روائع القران " ابال للوصف انطالقا مما هو كائن ومستقر هناك منوذجا تطبيقيا ق

- البالغية–اإلجراء مبا سبق من إجنازات ودراسات حىت خنرج بنتيجة هدفها توضيح صلة الدراسات القدمية 
  .خاصة بالدراسات اللغوية احلديثة ، ومعرفة أوجه التماثل واالختالف

  :  التقسيم اآليتألهداف وموضوع البحث كان لزاما تتبع ومتاشيا مع ا       
اللغويني : "مدخل عام حول جذور األسلوبية وحدودها عند العرب مركزين يف ذلك على طائفتني رئيسيتني -

  .، وسلط الضوء فيه على أهم ما يصب يف األسلوبية الوظيفية صراحة أو تلميحا"والبالغيني 
  : ثالثـة فصـول  -

عرضا نظريا للدراسات األسلوبية ، ومناهج التحليل األسلويب وتضمنت هذه  الفصل األولن فكا-     
عالقة اللسانيات باألسلوبية ، ما بني البالغة واألسلوبية،  عالقة النقد : العناوين الرئيسية عناوين فرعية وهي

  .بالبالغة 
  م صاحبها؛حيث يتضمن وبعدها قسمت عناصر املدونة ووزعت على فصلني احتذاء بتقسي-    

اليت تعترب مفتاحا ملا حيتويه الكتاب من  تالفصل الثاين دراسة لغوية ويتقدمها متهيد حيوي شرح املصطلحا
املبين ، املعىن الوظيفي ، القرينة اللفظية ، القرينة املعنوية ، قرينة السياق ، الرخصة ، األسلوب :  " مضامني 

قرينة البنية يف التركيب القرآين ، : ، وقد قسم إىل مباحث مثانية هي ..."لالعدويل ، تعدد املعىن حبسب األص



د 

النمط التركييب القرآين ، قرينة الرتبة يف التركيب القرآين ، قرينة الربط يف التركيب القرآين، قرينة التضام يف 
رآين، قرينة الرخصة يف التركيب القرآين، قرينة اإلعراب يف التركيب القرآين، قرينة السياق يف التركيب الق

  .التركيب القرآين
فهو دراسة أسلوبية، يتقدمها متهيد يضم مفهوم البيان عند اللغويني والبالغيني واألصوليني     الفصل الثالثأما 

تأمالت يف القيم الصوتية يف القرآن الكرمي ، ألفاظ : ا الفصل إىل مباحث مثانية كذلك هي هدوقد قسم 
، إباء اللبس يف القرآن ، أسلوب الدعوة يف القرآن  )املؤشرات األسلوبية ( ألسلوب العدويل وعبارات خمتارة ، ا

كما تعرضها السورة ، اهليكل البنوي لبعض سور  -عليه السالم–من املقاصد األسلوبية للقرآن، قصة يوسف 
  .القرآن 

ري ، حبسب القضايا الواردة يف البحث فهي بني لسانية وأسلوبية ، وكتب تفس مصادر ومراجعأما          
، البيان " لعبد القاهر اجلر جاين"كتاب دالئل اإلعجاز : املدونة، وكان ألمهات الكتب العربية حضور مثل 

وغريها ، ومل يغفل يف البحث "... البن جىن "، اخلصائص " السكاكي"، مفتاح العلوم "اجلاحظ "والتبيني 
التفكري البالغي عند العرب حىت القرن : ديثة من مباحث ودراسات مثل استغالل ما هو مبثوث يف املكتبة احل

املختلفة " عبد السالم املسدي"، والوجه والقفا للمؤلف نفسه ، وكتب "حلمادي صمود "السادس اهلجري ، 
" وصالح فضل" "متام حسان املختلفة"، وإصدارات " حممد عبد املطلب"واللسانيات ، وكذلك كتابات 

  .وغريها 
  : اليت واجهتين يف  البحث  الصعوباتومن       
  .صعوبة الفصل بني ما هو بنوي ووظيفي العتماد كل منها على النسق-
تشعب حمتوى الكتاب ، ما بني دراسات لغوية وأخرى أسلوبية ، إذ ينبغي العمل على كل املستويات   -

  .تها فهي دمسة إىل حد بعيدوزخم املادة وكثاف) الصوت، الصرف، النحو، الداللة : (اللغوية 
تراثي وحداثي ، وأحس أين قصرت يف اجلانب األول ، يف مواطن عدة متنيت لو أن يل : التعامل مع منوذجني -

  .فرصة أطول ، لفهم التراث ، فنعتذر لتراثنا ونعده باألفضل
يانا وأسري واالجتاه فقدان السيطرة أحيانا، نتيجة التداخل بني املستوى اللغوي واألسلويب،إذ أنسى أح -

  .اللغوي
املرة األوىل اليت أطأ فيها أرض األسلوبية ، وأتعامل مع ما كتب فيها ، فحدث يل التفات ال حنوي وال داليل   -

  .لكن ختصصي ، فرحت كاملبتدئ أنمي أفكاري مناء هذا الوليد اللساين
متام " خمافة اإلجحاف يف حق األستاذ  لكن" األسلوبية الوظيفية " على الرغم من حتديد املوضوع باسم  -

جعلت اخلامتة متنوعة حىت ال تكاد حتصر هدف البحث يف عناصر معدودة أو حمددة ، فمستلزمات " حسان 
  .املادة كانت سيدة املوقف



ه 

الذي حتمل أعباء هذا " رابح دوب: "وختاما أبوء بنعمة العزيز املنان،وشكر األستاذ الدكتور األب      
للعلوم " األمري عبد القادر"بقسنطينة، إىل جانبها جامعة " منتوري " رافا وتوجيها، وإىل جامعة البحث إش

،كما أتقدم بالشكر إىل كل من ساهم يف إجناز "فرحات عباس بسطيف" اإلسالمية ،و ال أنسى شكر جامعة
  . هذا  البحث 

ا ظهر من اعوجاج يف هذا البحث ،وملء وللسادة أعضاء اللجنة املوقرة جزيل التقدير واالحترام على صقل م
  .     ثغراته وفجواته املختلفة 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و 

  
  
  
  
  
  
  
   

  :و يف خامتة هذا البحث ، ميكن أن تسجل النتائج التالية
 .تتعلق بأمهية اإلجراء الوظيفي يف الدراسات اللغوية واألسلوبية:  نتائج منهجية -
األسلوبية عند العرب القدماء ، واالجتاهات األسلوبية ومناهج التحليل حول جذور :  نتائج نظرية -

 .األسلويب 
 .االجتاه الوظيفي يف التحليل األسلويب:  نتائج تطبيقية -

  : النتائج املنهجية -أ
املنهجي للدرس اللساين عامة ، واألسلويب خاصة ، بإضافة إطار نظري جديد ، لوصف -الوظيفية-إثراؤها-

وقد استجابت نشأته حلاجة ابستمولوجية ومنهجية ، أدت بالدراسة البنوية إىل تبين )العربية (  اللغة وتفسري بىن
  .مبدأ الشرح والتفسري

  .اعتبارها نظرية صورية ووظيفية ثارت على البنوية -
ية تكاد بيان مقدار الدينامية اليت تساهم ا كل اجلمل والنصوص يف عملية التواصل اللغوي ؛ بينما البنو-

ختلص للنظام اللغوي على حساب االستعمال ، فإن كان الوصف يف ذاته إجراء ساكنا ، فإنه ال يقتضي 
  .بالضرورة منظورا ساكنا للموضوع

  .ربط النص اللساين باملوقف والسياق-
ات اللسانية التحليل الوظيفي يتميز بتنوع الداللة وتنوع االجتاهات ، إذ خيترق احلدود املنهجية جلميع الدراس-

البنوية ، التوليدية  ( املعاصرة ، فهو مفهوم انسيايب ينطلق منه اللسانيون من خمتلف مذاهب علم اللسان احلديث 
  )التداولية 

ارتباط البنية مبفهوم العالقة ضمن إطار النسق ، ومن هذه اخلصيصة اجلوهرية مت نقل النسق اللساين إىل نسق -
  ).إذ ربط بالسياق الثقايف العام( باملرونة أديب ، واتسمت نظرم إليه 



ز 

األسلوبية الوظيفية ال تغفل العالقات الوظيفية بني العناصر اللغوية وهي دف إىل وصف شبكة العالقات اليت -
  .مث العالقة بني التراكيب واملقام ) صوت ، معىن ، مضمون(توحد الطبقات ، 

  : النتائج النظريـة - ب
لنحوي القائم على اخللفيات الداللية ، والعمل الصوري هو الذي ولد املفهوم الوظائفي إن تزاوج التحليل ا -

  .للدراسات النحوية املعاصرة 
التقاء أسلوبية متام الوظيفية مع أسلوبية التعبري ، كوا تنظر إىل البىن ووظائفها داخل النظام اللغوي ، ودراسة -

  ).ها يف عنصر املقام مع جتاوز( املضمون داخل العبارة اللغوية 
يف حبثه عن العالقة بني التعبري واملؤلف مع الكشف عن مالمح لغوية تشكل " سبيتزر"التقاؤها مع أسلوبية  -

ظاهرة أسلوبية، وتتجاوز أسلوبية الكاتب كوا أسلوبية ال تم  بالتخاطب والتواصل ، بقدر ما تم باألنظمة 
  .نفسه التعبريية اليت يضيفها الكاتب إىل 

جتاوز األسلوبية الوظيفية لألسلوبيات املختلفة ، إذ انتقت من كل نوع ما يفيدها ، مث جتاوزت األنواع  -
  .السابقة عندما جعلت املوقف التواصلي على حنو يبحث فيه بني البىن وسياق املوقف

مما له عالقة باملعىن وارتباطهما ؛ ) الصياغة ( البالغة العربية متثل نظرية قائمة لالتصال ، فهي تناولت املبىن - 
  .إذ ال يستغين الشكل عن املضمون وال املعىن عن ظروف االستعمال

  .ميكن اعتبار األسلوبية الوظيفية ، صورة جديدة لعلم املعاين -
مل ألن االهتمام بالترتيب جوهر الع يإن الطاقة الفنية واجلمالية للنحو العريب ، ال تأتيه من املستوى اإلفراد-

النحوي ، ودراسة العالقة بني املبىن واملعىن تستدعي التوسع يف بيان ما يطرأ على تلك العالقات من تغريات 
وتفاعالت ، فالداللة ليست يف جمرد التراكيب ؛ إمنا هي آليات االرتباط احلادثة بني األلفاظ وال مرجع ذلك 

  .إال النحو 
  .ة تفسري جراء العالقة احلميمية بني النقد واللسانياتعودة املعىن ليتصدر التحليل اللغوي ، وعود-
  .إن املفهوم اجلديد للتأويل جعله مقاربا لروح العلم ، وهو يركز على العالقة ما بني اللغة والفكر-
لكن مبناهج وطرق تتصل بعلم اللغة -إن صح التعبري–ميكن عد األسلوبية البديل عن علم البالغة التقليدي -

يل ، لكن يف البالغة العربية ، يقال كالم آخر حيث يظل النحو وقوانينه عمودا جامعا ، و على ومفاهيم للتحل
  .للنحو العريب ةهذا فاألسلوبية إعادة قراءة ، كما هو الشأن بالنسب

  :النتائج التطبيقية  -ج
مضمون قوامه الدعوة  يف اختياره النص القرآين ، وإجراء الدراسة الوظيفية عليه ؛ ألن القرآن" متام" جناح  -

إىل عقيدة جديدة ، لذا يعد هذا النص املقدس قمة اخلروج عن الطريقة العادية يف تصريف اللغة ، وتسخريها 
  .، فهو رسالة مشحونة هدفها التوصيل ، ومراعاة كل ما يتعلق ذا اهلدف ) التواصل( ألغراض إبالغية 



ح 

قية يف تكييف النظام ملقتضيات األداء، واحتواء النظرية أمهية الكتاب يف الكشف عن دور الظواهر السيا -
  .فكان إباء اللبس ضرورة ال بد منها) املعىن( النحوية للمقام ، ويعد استكماال للكشف عن أهم عنصر 

امتداد ملشروع إعادة قراءة التراث النحوي فتمام أشد إصرارا على تبين احلواشي -كتاب البيان-املشروع-
  .واملتون

، وال ) الشمويل( ى متام يف حتليله إىل االطمئنان إىل نظريات متعددة ، لذا ميكن نعت منهجه بالتكاملي انته -
  .يعد هذا خلطا أو جينا ،وهو املنهج الذي سار عليه أسالفنا

أسلوب الدعوة ، وكذا : " بالبعد التداويل ، ملا يف ذلك من توظيف ملصطلحات " متام" ال خيفى اهتمام  -
  .فهذا األخري حيمل فعالية جدلية تداولية ، الن طابعه الفكري مقامي و اجتماعي " األسلوبية واحلجاج  مقاصد

ال يزال املصطلح القدمي حاضرا يف حتليل اللساين العريب احلديث واملعاصر ، وهو موقف منهجي مدروس  -
  .ث املطلقوان كان هناك اجتهاد لسن مصطلحات جديدة ، لكن مل ترق إىل درجة التحدي

كالزمن ، واجلهة واردة يف التحليل اللغوي القدمي ، : بعض القضايا اليت تناوهلا متام من وجهة نظر وظيفية  -
  .لكن بصورة جزئية ، أو ضمنية ؛ لذا فالتحليل اللغوي العريب حنوا وبالغة مل يزحزح

  .ص التركيبية والصرفية، ملا فيه من خصائص تداولية ، حتدد اخلصائ" وظيفي" " متام" إن حنو  -
يف اجتاهه الوظيفي يهدف إىل دراسة األسلوب يف مجيع األشكال اللغوية اليت ترد يف سياق " متام " مل يكن  -

  .اتصايل معني ، كما عند الغرب ؛ بل اختار منوذجا حمددا
خطر أزمة يف مل يكن هم متام التنظري بل نزع إىل تطبيق ، وهذا ما حيسب له ويكون بذلك قد جتاوز أ -

  " .نقص التطبيق " اللسانيات العربية احلديثة 
  االهتمام باملستوى التركييب ، والذي يعد مغامرة كربى إذا علم أن هناك منوذجا ضخما ال ميكن زحزحته  -
  " .التراث النحوي " 
  .قدماءيف درسه األسلويب مل خيرج يف األغلب األعم عن مباحث البالغة عند البالغيني ال" متام  -
االنتقال من حنو اجلملة إىل حنو النص ؛ ألن األول أكثر فاعلية يف نقل املعىن ، واعتباره تفوها منجزا كفعل  -

حقيقي ، بينما للجملة أثر حمدود يف املواقف اإلنسانية ، وهذا كله نتيجة قصور الدراسات البنوية التركيبية يف 
  ).يفي التداويل البعد الوظ( معاجلة أبعاد الظاهرة اللغوية 

إن قبول التضام مصطلحا مشتركا بني حنو النص وحنو اجلملة ، يوجب احلذر باختالف مظاهر التضام يف  -
اجلملة والنص ، والشيء نفسه يقال يف متييزه بني التوارد بنوعيه ، أما االتساق فال وجه يف حنو النص لالقتصار 

  .على املتضامني
ايرة للمعىن ، ليصبح عنده مجلة من الوظائف اليت حترزها صيغة لغوية ما، شكال وصيغة مغ" متام"إعطاء  -

مضافا إليها سياق املوقف بعناصره ، لكن الرصف وتشقيق املعىن عند القدماء حدد املكون البالغي ودوره يف 
  .النظرية النحوية



ط 

-ما يتعلق بتفسري النص  ليست مكتشفا جديدا ، ففي الدراسات اللغوية العربية الكثري ، خاصة انيةالنص
  ).فاإلعجاز مزية النص ( القرآين 

إذ جتاوز التحليل القدمي والبنوي ، ونتج عن ذلك أن بنية " متام" التحليل الوظيفي للجمل هو ما ارتضاه  -
  .اجلملة غري ثابتة ، ومع هذا فقد حافظ على املسند واملسند إليه ال احملور والتعليق 

  .من منهج من مناهج التحليل األسلويب  اعتماد متام على أكثر -
  .مستوى البنية الداللية ، مستوى البنية الوظيفية  -البنية التركيبية : القول عرب مستويات ثالث "  متام" حتليل -
  .تفريقه بني سياق احلال وسياق املوقف ، لكن ال ينسى أن براعة البالغة العربية تأتيها من اكتشاف املقام -
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الشـعر  :" نبحث عن مولد البالغة العربية ونشأا نرى لزاما على البحث أن يسري بنا يف اجتـاهني  حني      

، والكالم عن القضايا اليت طرحها القرآن أوىل، وإن كان الشعر يف وجوده أسبق لكـن البحـث يف   "والقرآن
  .)1(القرآن هو الدافع للبحث يف الشعر واللغة على حد سواء

فق الفكري إلشكالية اللغة يف الثقافة العربية اإلسالمية جيب العودة إىل أهم مصدر قامت من حوله ولرصد األ
إن البحث اللغوي عند السلف مبعناه العلمي : وميكن القول) ونقصد حتديدا القرآن( كل البحوث والدراسات 

ا تركزت من حيث األساس علـى  قد ابتدأ بدراسة اإلعجاز يف القرآن ، فأثارت هذه القضية قضايا أخرى أل
إذ بدأت الدراسة التحليلية الوصفية الشاملة للغة العربية من أجـل   ؛)2(تداخل الشاغل الديين بالشاغل اللغوي

ومبا أن تلك الدراسة التحليلية للمـادة   )خاصة يف النص القرآين (جتنب تفشي اللحن   هاوضع ضوابط لقواعد
الطبيعي كذلك أن تكون القواعد والضوابط الوصفية اليت متخضت عنـها  اللغوية كانت وصفية شاملة ، فمن 

: فقط بل تتعداها إىل بقية مواضيع علوم اللغة من " النحو ،التصريف: " عامة وشاملة ال تقتصر على مواضيع 
   .)3(أصوات وقراءات وعروض وبالغة

الدرس البالغي، لذا كانت حمرضـا لـه   وبناء على هذا فقد سبقت الدراسات اللغوية العربية يف مولدها      
وشاهدا عليه يف الوقت نفسه، وذا السبق صار الدرس البالغي عند القوم جزءا، أو فرعا من الدرس اللغـوي  

  .)4(العام
وبتتبع منابت البالغة العربية، وتطورها ميكن استخراج العوامل اليت سامهت يف نشأا، وميكن تقسـيمها إىل  

  :مل مساعدة أو طارئةعوامل أولية، وعوا
وهي تلك اليت أدت إىل مالحظة اخلصوصية األدبية، سواء أكان ذلك من الـداخل، أي   :العوامل األولية -1

نقد الشعر ( وقد أجنزت عن طريق تأمل النص الشعري مباشرة ) نص أديب( عن طريق معاناة موضوع البالغة 
  .ار الفينوذلك عن طريق املالحظة املباشرة واالختي) واختياره

وهي دف إىل تقنني اللغـة  ،" معرفية عامة أو لغوية أو دينية ": أو من اخلارج عن طريق معاناة أسئلة أخرى
 .والفكر وترتيه الدين

 

                                 
 .187، ص1990مقاالت يف األسلوبية، منشورات إحتاد الكتاب العرب، ط: يمنذر عيا ش -1
  .187، ص   املرجع نفسه -2
مطبعة اجليل   : ثجعفر دك الباب، املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين  نظرية اإلمام اجلرماين اللغوية وموقعها يف علم اللغة العام احلدي -3

 .25، ص1980ط ،دمشق
  .149مقاالت يف األسلوبية، ص: يمنذر عيا ش -4
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وهي تتعلق أساسا باملثاقفة ،وهي اليت سامهت يف تعميق البحث يف املوضوع أو تطويره: العوامل املساعدة -2
1(االت الفكرية املختلفةوتطور البحث والتأليف يف ا(.  

نشـاط   زفاحلدث القرآين وحركة مجع اللغة وتقعيدها أكثر العوامل التصاقا ذه النشأة ، ونتيجة لذلك امتـا 
  .)2(والنحاةواملتأدبني بيئة اللغويني : يف تاريخ البالغة  ةبيئات ثقافي

عـن أثـر    شـأنا  أثر ال يقل كذلكللنقاد اع يف الدرس البالغي، كان بغويني واملتكلمني فكما كان للّ       
اللغويني واملتكلمني، ورمبا كان النقاد أبعد أثرا من الطائفتني السابقتني، ويعد النقد من أهم العوامل اليت سامهت 

حىت أوشك القرن ( يف نشأة البالغة وتطورها على مر العصور، والصلة بني النقد والبالغة صلة وثيقة ال تنفصم 
  .)3()ري أن ينتهيالرابع اهلج

الكتاب والشعراء والنقاد، مث البالغة : تاريخ البالغة العربية ما مسي ببالغة األدباء ومنهم يفن إإضافة إىل هذا ف
  .)4()أو لبالغة الفلسفية( املتفلسفة 

خرى ألصق و األ "ليالنقد العم "كانت أوهلما أقرب إىل  :إذا ما استقرئ تاريخ البالغة فإا مرت مبرحلتني     
وأوغل باألسلوبيات، وبدأت الدراسات البالغية أول ما بدأت على أيدي اللغويني والنحاة، ولكنها كانـت  
تدور يف فلك تفريق الفصحاء وغري الفصحاء من العرب، وهكذا أصبحت الفصاحة من مصطلحات النحـو  

 .)5(واللغة
ويتمثل األول يف رصد الصواب واخلطـأ يف  : نحويةوبالتايل فإن املتقدمني ميزوا بني مستويني للدراسة ال     

حتديد القضايا النحوية واستخراج املعقول من  هايفاألداء، وإذا انتهى من هذه اخلطوة انتقل إىل أخرى  حماوال 
  .احملسوس

للغـة  فيتمثل يف العالقات املتنوعة بني الكلمات مث بني اجلمل وأدركوا أن اخلربة بتراكيب ا :أما املستوى الثاين
راض اليت يعرب عنها، كما أن االرتباط القوي بني ما يسمى بالتراكيب وما يسمى غهي يف الوقت ذاته خربة باأل

  . )6(كباملعاين أو األفكار كذل
  
  
  

                                 
  .19-18،ص1999البالغة العربية أصوهلا وامتداداا ، إفريقيا الشرق ، بريوت، لبنان ، ط: ينظر ، حممد العمري  -1
 .131، ص1981منشورات اجلامعة التونسية،ط  التفكري البالغي عند العرب، أسسه وتطوره إىل القرن السادس،: محادي  صمود- 2
  .37ص،  1998،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة ، ط البالغي البحثأثر النحاة يف : عبد القادر  حسني -   3
  .14، ص2004 1بالغتنا اليوم بني اجلمالية والوظيفية،  دار وائل للنشر، ط: حممد بركات أبو علي- 4
  .279،ص 2000عامل الكتب القاهرة ، ط ) حنو فقه اللغة ،بالغة (سة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرباألصول درا: متام حسان - 5
  .1994، ط نالبالغة واألسلوبية ، الشركة املصرية العاملية للنشر لو جنما: حممد عبد املطلب  -6
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ومتثله العالقات التركيبية املختلفة بني الكلمات داخل اجلملة أو بني اجلمل  ،وهذا ما يتمثل يف عالقة املبين باملعىن

فمن خالل حماولة حبث هذا األخري ومكوناته حاولوا أن  )1(البعض، فأدركوا حقا مفهوم ثنائية التركيببعضها 
  .يدرسوا العالقة املتبادلة بني اللفظ واملعىن

 )2(وتكمن أمهية العنصرين يف النحو ومنهجه يف كوما حيققان اتصال موضوع النحو مبوضوع علـم املعـاين  
جانـب املـبىن   ":  لمني يف دراسة اجلملة إىل أن للجملة جانبان متالزمان ومهاويرجع السبب يف اشتراك الع

  .)1∗(" وجانب املعىن
بغض النظر عن عالقتهما يف مستوى ( فمن خالل هذا التالزم تظهر عالقة اللفظ باملعىن يف مستوى التركيب    

من مبادئ املنهج الوصفي  -التالزم-قطةوهذه الن) الكلمة املفردة، باعتبارها جدلية تكون وحدة ال انفصام فيها
  "صويت، إفرادي، تركييب " :الوظيفي والذي يقتضي عدم الفصل بني هذه املستويات املتدرجة يف النظام اللغوي

عبد القـاهر  " -"ينجابن " -"أيب علي الفارسي:  "وهذا املنهج الوظيفي قد سار على جه علماء اللغة العرب 
  ..."يكالسكا -"الزخمشري" -"اجلرجاين

بل ينطلقون يف أحباثهم  ؛وعلى هذا فالنحاة مل يكن هدفهم األوحد القول بالصواب واخلطأ اللغوي فحسب    
والتركيب وما ينشأ عن هذه الفكرة من عالقات وما يترتب على ذلك من فكرة املعاقبـة يف   من فكرة النظام

  .)2∗(يف النظام) الصيغة(الصورة  املوقع ، مث  الربط بني الصورة والوظيفة اليت تؤديها
لغويني كبري األثر يف مد تيار البالغة من خالل دراسام يف اللغة وحبثهم يف األلفاظ، وبيان ما يعتريها من ثقل لف

  .غثاثتهاوما يطرأ عليها من تنافر وتالؤم، واليت تفضي إىل فصاحة األلفاظ أو  ،وخفة
كتب املتأخرين الذين يهتمون بوضع يف ونرى هذه األحباث مدونة ( وقد أفادت بذلك كله الدراسات البالغية 

  ).القواعد النهائية يف أحباثهم البالغية
بل كانوا ميتزجون يف معظم  ؛مل يكونوا منفصلني عن النحاة األوىلالقرون  وعلى هذا فإن اللغويني يف         

ا بني االشتقاق واإلعـراب، إىل بيـان خصـائص    األحوال، والعامل وقتئذ جيمع إىل تعليم اللغة وشرح مفراد
) النحو و اللغة لعـالج اللحـن  (مزجيا بني  ،األسلوب ودقائق التعبري، فصلة النحو باللغة كانت وثيقة حمكمة

                                 
) يف جمال مفهوم اللغة والدراسات النحوية( التفكري اللغوي احلديث أمهية الربط بني التفكري البالغي عند العرب ونظريات : نساويهحسام الب- 1

 .26، ص1994مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، ط
 .30ــ15، ص2000الشكل والداللة دراسة حنوية للفظ واملعىن، دار غريب للطباعة والنشر، ط: ينظر، عبد السالم السيد حامد -2
،واملعىن خيتص مبجال الدراسة االبالغية وهذا من اختصاص النحو) مسند، مسند إليه( فر اإلسناد العنصرين جمال ساكن، يشترط فيه توا فاألول -1∗

النظرية اللغوية العربية احلديثة،منشورات احتاد :جعفر دك الباب .متغري حسب حال السامع واملقام لللجملة،وكيفية ارتباط اإلسناد باإلفادة ،وهو جما
  . 155ص،1996الكتاب العرب ، ط

: حسام البهنساوي. وجتلت هذه الفكرة مع اية القرن الرابع اهلجري عند ابن جين من علماء اللغة، و اجلرجاين عبد القاهر من علماء البالغة -2∗
  .26أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب، ص
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وكانت العلوم متداخلة يظاهر بعضها بعضا، ويفيد أحدمها من اآلخر ومل يكد ينفصل النحو عـن اللغـة إال   
  .)1(أخريا
ت حبوثه وتنوعت، وعرفت له مقـاييس  بعشالذكر أن النحاة قد سلكوا لونا جديدا من النقد توجدير ب      

النقد يف القرن الثاين اهلجري قام على أكتاف النحاة، ولكن النقاد من النحاة كان يغلـب علـيهم   ووأصول  
يكن ينصب على هذا ن نقدهم مل إالقياس النحوي والتحليل للقواعد مبا يتماشى مع مسائل النحو، ومع هذا ف

  .بل مشل معه عنصر اجلمال، وموطن الذوق ؛ب وحدهنااجل
ولعل من أهم النتائج الصلة الوثيقة اليت أقاموها بني النشاط اللغوي، وبني العمل النقدي يروم كشف السر      

د يقوم بني أقسامها وال يتأتى هذا إال بعد معرفة دقيقة بقواعد اللغة، والضوابط اليت تتحكم يف ما ق ،يف جودا
من عالقات، ووصف تلك األقسام وصفا تتجلى به خصائصها ولقد حظيت هـذه الفكـرة يف الدراسـات    

" اإيبسـتيمولوجي " األسلوبية اليوم مبكانة هامة، ولعلها أصبحت من املسلمات املنهجية الضرورية، ومنطلقها 
  .)2(يتأتى عليه دراسة اجلانب اإلنساين يف الفعل اللغوي عامة

مشاركة اللغويني يف بلورة املسائل البالغية عند هذا احلد نظرا الرتباطها الوثيق بالنحو، فدرسوا  قفم تفل      
بعلـم   ":دالالت التركيب إذ وقفوا يف ذلك على مجلة من القوانني اهلامة، وعندهم جند جذور ما يسمى اليوم

فكانوا أول من تفطـن إىل تعـدد   ) كاحلذف واإلجياز( ه ، كما تنبهوا لعوارض امللفوظ وهيئات"املعاين السياقي
  .)3("السياق "عناصر الداللة ونيابة بعضها عن بعض، وأول من تبلور على أيديهم تبعا لذلك مصطلح

وإمنا ينتقل إىل وصف املواقـف الـيت    ؛أثناء حتليله للتركيب ال يقف عند وصف املواقف اللغوية "هفسيبوي"   
بس هذا االستعمال من حال املخاطب وحال املتكلم وموضوع الكالم، وقد هداه هـذا  تستعمل فيها وما يال

للتركيب النحوي فيقدر احلذف يف ضوء هذا التفسري الداخلي، ويالحظ   االتساع على استكانة البنية اجلوانية
 دور أخرى يف ضوء معطيات املوقف االجتماعي كمـا تنبـه إىل   نينصرف االستفهام يف النص إىل معا فكي

وهذا يصب يف األسلوبية الوظيفية  -) 4(وبيان املقصود من البناء اخلارجي ، حتديد البناء الداخلي للغةيفالسياق 
  -من خالل مراعاة السياق الداخلي  اللغوي والسياق االجتماعي

صـطلح  فامل ،ملصطلح االتساع وذلك جيسد معرفتهم ألصل الوضع والنقل -النحاة –باإلضافة إىل استعماهلم 
متعدد الداللة يستقطب مجلة من الطرق يف القول، ويدل به على ممارسات تراعي إرادة املتكلم وقصده أكثر من 

  .البنية الساكنة

                                 
  .24-23البالغي، ص بحثأثر النحاة يف ال: ينظر، عبد القادر  حسني- 1
 .41، صملرجع نفسها- 2
 .53التفكري البالغي عند العرب، ص: محادي صمود- 3
  .348متام حسان رائد لغويا، ص: حسن العارفعبد الرمحن  - 4
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حمال ومستقيم كذب، مستقيم  ،مستقيم حسن:" كما ال يقل أمهية ما ذكره يف باب االستقامة من الكالم فمنه 
قـد أدرك معـىن    "فسـيبويه "بناء على هـذا  ).املستقيم الكذب (، وما يهمنا هنا "قبيح وما هو حمال كذب

  .)1(االستعمال اازي، وإن مل يسميه جمازا لكن حام حوله
فالبحث يف خصائص التراكيب وأسرارها وجد أوال عند النحاة وساقهم هذا البحـث إىل االهتـداء إىل         

وكان لـه يف  ) حيث استمد نظريته يف املعاين ( د فيما بع "عبد القاهر اجلرجاين "خصائص النظم، واليت ساقها
إمنا وقع هلم على أنه من النحو حبسب مـا كـانوا    ؛حبثهم نصيب غري قليل لكن ليس على انه من فن البالغة

إىل معاين جمازية  )أدوات ومعاين( يف الكتاب أمثلة متعددة خرج فيها االستفهام  "سيبويه"، فأدرج )2(يتصورونه
أيب :" من اللغويني عند  لالرواد األوائ الظواهر البارزة يف الكتاب، كما اتسع األمر وشاع بني واعترب ذلك من

ويعد هذا اإلجناز من أبرز املسائل األسلوبية اليت وصلت عن هذه الفترة إذ ) هـ2( )3("عمرو بن املثىن" "عبيدة 
  .)4()خيرج االستفهام عن املعىن احلقيقي ليتلون بغرض الكاتب والسياق

 ببكاإلطنا": أورد فيه الكثري من املظاهر البالغية قد ،"جماز القرآن" فإن كتابه " أبو عبيدة" قد ذكر  ماما د    
ويعد هذا الكتاب من اللبنات األوىل يف بناء صرح البالغة العربية والنواة الطيبة اليت ."واإلمجال والتقدمي والتأخري

إذ يعترب أقدم حماولة ملد اجلسور بـني   ؛)5(من املنشغلني بفن البالغة أمثرت دراسات مفصلة يف كتب الالحقني 
  ."بااز"النص القرآين والعربية عرب النص الشعري، وتقاليد لقول العريب، وذلك اجلسر الذي مسي 

فكلمـة   "كالتفسري واملعىن والغريب والتقدير والتأويل ":الكلمة بكلمات أخرى  هيبادل هذ "أبا عبيدة"لكن 
وهذا العمل من صميم العمل األسلويب القترانـه  ( از عنده عبارة عن الطرق اليت سلكها القرآن يف تعبرياته ا

وميثل هذا الكتاب كذلك عملية الغربلة املنهجية اليت تسمح باسـتعمال  ) بطرق التعبري والتراكيب واالستعمال
، كمـا  )6(تأمل البالغي مث التسمية والتعريـف جمموعة من املقوالت البالغية، واليت ستكون الحقا موضوعا لل

ففي القرآن ما يف ":ن ااز وانتهى يف األخري إال أا ال خترج عن طرق العرب وأساليبها فيقول مجسد ضروبا 
كف عن خربه  ماالكالم العريب من الغريب واملعاين ومن احملتمل من جماز ما اختصر ، وجماز ما حذف، وجماز 

ظه لفظ الواحد، ووقع على اجلميع ، وجماز ما جاء لفظه لفظ اجلميـع ووقـع معنـاه علـى     وجماز ما جاء لف
  :"أيب عبيدة" دوعلى هذا ميكن التمييز بني صنفني من ااز عن .)7(" ...االثنني

                                 
 .77-76، ص1997 1البالغة عند املفسرين حىت اية القرن الرابع اهلجري، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط: رابح دوب- 1
 .69- 68، ص1992 1الدار املصرية اللبنانية ، ط ،األسلوبية والبيان العريب:لسعدي فرهود، عبد العزيز شرف عبد املنعم خفاجي، حممد ا - 2
 .77-76البالغة عند املفسرين حىت اية القرن الرابع اهلجري، ص: رابح دوب- 3
 .118التفكري البالغي عند العرب، ص: محادي صمود- 4
  .115حث البالغي، صأثر النحاة يف الب: عبد القادر حسني- 5
  .93-92البالغة العربية، أصوهلا وامتدادا ا، ص: حممد العمري- 6
  .19-18، ص1962زكني، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط يحتقيق حممد فؤاد  س، جماز القرآن : أبو عبيدة -7
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وهي  )∗()تتعلق بتطور اللغة معجما وهلجات وتقنيات كتابية( جماز عبارة عن إشكاالت ذات طبيعة تارخيية  -1
  .ة على العملية البالغية، كما أن هذه اإلشكاالت غري مالزمة للنصسابق

ويف عالقتـها  ) النحو الـداليل ( وهي ناجتة عن عمل يف اللغة نفسها، يف تركيبها الداخلي : جمازات نصية -2
 وهذه األنواع تنقسم يف ضوء تطـور  -وهنا تظهر مالمح األسلوبية -) يات واملقاصدفاملراجع واخلل( بالعامل 

  .)1(ما بعد إىل مستوينيفيالبالغة العربية 
) تـأخري  -تقـدمي (وتتعلق مبدى متاسك اجلمل داخليـا  : جمازات تثري إشكاالت داخل البناء النحوي -2-1

واحلذف واالختصار واختالف الضمائر وغري ذلك من اإلجراءات التركيبية اليت ميكن البحث عـن حكمـة   
  ).لوجودها من داخل النص نفسه

، وهذا ) 2(ازات تتعلق بنقل الداللة وخمالفة املعىن لظاهر القول وإحلاق العوامل واملفاهيم بعضها ببعضجم -2-2
كما ، )3( "البيان "ومن جاء بعده إىل اليوم مصطلح "السكاكي "املستوى من ااز اللغوي هو الذي سيأخذ عند

  ."باسم إجياز احلذف وااز املرسل وااللتفات"نوه مبا يعرف 
  هي ما اصطلح عليه ،داخل البناء النحوي  تاإلشارة إىل أن اجلانب املتعلق باازات تثري إشكاليا جتدر    
وقصد   وألول مرة يف تاريخ البالغة" الكشاف" يف كتابه ) هـ538ت( "الزخمشري "إذ ابتكره ؛"علم املعاينب" 

على دراستها حتت هذا الفرع وثبـت اسـتعماله          ما بعدفيالبالغة  تبه اإلشارة إىل جمموعة املسائل اليت درج
دون اسـتعمال للمصـطلح           "عبد القاهر اجلر جاين"له من قبلهما ئ، ودرس مسا)هـ 626ت( "السكاكي "

  .أو تعريف له 
وحمور ما دارت عليه مسائل هذا العلم عندهم مجيعا وهي تتبع خواص تراكيب الكالم، أي تتبع خواص       
فدرسـوا   ؛واجلمل، فدراستهم مل تقتصر على مستوى واحد إمنا مشلت ما يدعو إليه املنـهج احلـديث   اجلملة

بل كـانوا يعمـدون إىل    ؛النحو والداللة فلم يكونوا يفسرون الظاهرة اللغوية من خارج ،األصوات، الصرف
ابـن  " "أبو الفتح عثمان:" الربط بني الظواهر يف سياق لغوي واحد ومن أظهر الدالئل على ذلك ما فصل فيه 

ن الظواهر اللغوية يركن فيهـا إىل احلسـن   إ، حيث " االستثقال واالستخفاف"عن ) هـ 392ت ( )4("جين
  .)Contexte of situation" )5 ":"بسياق احلال"ليل على إدراكه ملا يعرف دوالطبع، وهذا 

                                 
ت ويف هذا الصنف يندرج شرح معاين الكلمات، وهي إشكاالت أمكن جتاوزها عن طريق تفسري املفردات واملقارنة مث االختيار بني اللهجا - ∗

  .103البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص: حممد العمري .ومناقشة األوجه اإلعرابية 
  .103البالغة العربية أصوهلا وامتداداا ، ص: حممد العمري  -1
 .103:املرجع نفسه  - 2
 .20-19 ،ص1996  2الفكر العريب، طوتقييم ، دار  البحث البالغي عند العرب تأصيل: ينظر، شفيع السيد - 3
  .87-85،ص1998للطباعة والنشر،ط  بدراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث، دار غري: ينظر ،أمحد درويش- 4
 .183-182،ص)د ت(فقه اللغة يف الكتب العربية ،دار النهضة العربية  بريوت  لبنان : ينظر، عبده الراجحي- 5
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وتأكيده ارتبـاط النحـو   ، بأساليب الكالمانطالقا من هذه الفكرة فإنه يقدم أروع صورة لعناية النحاة       
واليت قام على أساسها البحث البالغي [  )1(باملعىن السياقي للكالم، كما مل يفته احلديث عن قضية اللفظ واملعىن
 -اللفظ واملعىن –يلبسها " ابن جين" وجند ]. قدميا واألسلوبية حديثا، إذ تعد اجلذور احلقيقية لألسلوبية العربية

، حيث سار يف درب مل يسلكه أحد من السابقني يف تفضيل اللفظ على املعىن ∗يدا خالق فيه السابقنيثوبا جد
أو العكس أو جعلهما مبرتلة سواء، إمنا ينادي بالعناية باأللفاظ واملعاين وإن كانت املعاين أجل قدرا والعنايـة  

  .إال برفعة اللفظباأللفاظ ضرورية للعناية باملعاين وترى املعىن وفخامته ال يظهر 
 "اجلـاحظ "خمالفا يف ذلك كـل مـن   ( عن أنواع الدالالت وحصرها يف ثالث دالالت " ابن جين" وحتدث 

فأقواهن اللفظية مث تليها الصناعية فاملعنوية، إذ يفاضل يف هذه الدالالت وما ذهب إليه يف قصـر  ) "الروماين"و
  .)2()اإلفهام( نواعه أقرب إىل روح البالغة الداللة وما ذهب إليه يف قصر الداللة على اللفظ بأ

 :أضف إىل ذلك أنه أحسن من مثل الذين حبثوا يف مستويات الداللة فيما خيص الفرق بني احلقيقة وااز فيقول
احلقيقة ما أقر يف استعمال على أصل  وضعه يف اللغة، وااز ما كان بصدد ذلك، وإمنا يقع ااز ويعدل إليه  «

 )3( »....قة ملعان ثالثة ، فإن عدم هذه األصناف كانت احلقيقة البتة وهي االتساع والتوكيد والتشبيهعن احلقي
  ) اللغة والكالم(  )4(ونالحظ أنه استعمل مصطلحي اللغة واالستعمال إىل كوا مقابلة بني استعمالني

وشـجاعتها   ،يق بني النحو والبالغةيف عدم التفر لعلى ج األوائ هسري ىفدليل عل "شجاعة العربية "أما باب
كما ربط بدقة بني العالمات اإلعرابية واملعاين ) التقدمي والتأخري والفصول واحلمل على املعىن( عنده تتمثل يف 

، كما وجد النحاة أن القاعدة ميكن أن يقع ترخصا يف تطبيقها بدوافع من )5(الوظيفية ألجزاء السياق الكالمي
اللغـة يف   يملوقف االنفعايل، فأصبح اخلطاب النحوي جتسيدا لظواهر ثالث غري متشاة هقرائن السياق ، أو ا

: املستوى النظري والقاعدة يف املستوى التعليمي واالستعمال يف املستوى التطبيقني فيكون التأليف بني مظهرين
لنظري لريد االختالف إىل داخلي كأن يكون بني قواعد النحو نفسها والثاين خارجي يعرف القاعدة باملستوى ا

وهذا ما ميت إىل الوظيفة بصلة عميقة وينم عن حيوية و دينامية اجلملة العربية وهذا ما ذكره [ )6(ائتالف عميق
حلظة التـرخص تلـك منطلقـا للعمـل األسـلويب       عدإذ ميكن " اخلالصة النحوية"يف كتابه " متام حسان"

إذ صـرفوا   "و الثعـاليب "، )هـ395ت(  "ابن فارس ":ل من ويضاف إىل جهود هؤالء ما قام به ك]اإلبداعي
                                 

  .   77، ص1994، ط ةاملختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، ديوان املطبوعات اجلامعي االتراكيب النحوية وسياقا :صاحل بلعيد -1
ر بن بشك"قط فأو يف املعنى "اآلمدي"و "مر الشيباينع كأيب"من حيث ال خيرج أحدهم عن اعتبار اجلمال يف اللفظ أو يف املعىن دون اللفظ  - ∗

 290البالغي، ص البحث أثر النحاة يف: عبد القادر حسني  ".الروماين"و"يبة وابن قت" "املعتمر
 .292-289ص املرجع نفسه، -2
 .304، ص 2ج) ت. د ( حتقيق عبد احلكيم بن حممد ، مكتبة التوفيقية  اخلصائص،: ابن جين  -3
  .568التفكري البالغي عند العرب، ص: محادي صمود -4
 .81-79ا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، صاياقسنحوية والتراكيب ال :صاحل بلعيد - 5

  .16، ص2000نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، دار الشرق للنشر والتوزيع، ط: حسن مخيس سعد امللخ 6-
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األصل لدراسة التركيب وطرق العرب يف كالمها وعالقة التراكيب باملعىن وهي ما يدرسه احملدثون بالعالقة بني 
الشكل واملضمون وهي أساس العمل النقدي، كما مل تفتهم دراسة األدوات والتراكيب العربية على مسـتوى  

 ةفالعمل الذي قام به الثعاليب بدراسة اخلصائص اليت تتسم ا اللغ. )1(غة، ودراسة التركيب والنظمالنحو والبال
الدراسـات  " موضوع الدرس، من حيث اللفظ املفردة ومكانتها يف االستعمال واليت يدرسها احملدثون حتـت  

  .)2(األسلوبية
 هذا الطور إال أن اهتمامه بالبالغة هامشـي  قسم ينتمي إىل: ويتضح أن مصادر البالغة قسمان كبريان      

)  هـ 255ت( "اجلاحظ"مندرج يف نطاق مشاغل اللغويني والنحاة، وقسم يف البالغة وعلى رأس هذا القسم 
  )هـ655ت( "السكاكي "،)هـ471ت( "عبد القاهر اجلرجاين"

ثنائيـة اللفـظ   ) عند البالغـيني  (ولعل أكثر ما يشار إليه عند احلديث عن اجلذور احلقيقية لألسلوبية       
ومها أكثر املصطلحات تواتر وأصـال  " الفصاحة والبالغة" الذي ساهم يف طرح هذه القضية ثنائية  )3(واملعىن

احلكم يف بالغة النص، ولعل دراستهما بشيء من التوسع دليال على فهم علماء البالغة للعالقة بينهما، وميكن 
وبية وإدراك التطور أو التحول الذي يكون قـد جـد يف صـلب النظريـة     من حتديد ميادين الدراسة األسل

وليس اهلدف من عرض هذه القضية مجع املقاييس املتعلقة جبمال اللفظ واستقامة املعىن ، وإمنا هـي  )4(.البالغية
ـ إباعتبارمهـا  (حماولة إبراز املضايقات املنهجية اليت زج م فيها الفصل النظري بني الشكل واملضمون  دى ح

  .)5()مشكالت النقد الكربى وجانب مهم من نظريتهم يف النص األديب
ومن الالفت لالنتباه أن ليس املقصود باللفظ دائما اللفظ املفرد وال املقصود باملعىن دائما املدلول املفـرد        

يوقع يف اإلحالة ال شك باعتبارمها مفردين " اللفظ واملعىن" لأللفاظ، ولو نظر يف أقوال القدماء يف هذه القضية 
وأن تصور االستقالل كل منهما ال يتفق يف اللفظ املفرد ألن أصله رمز ملعىن، وال يقوم اللفظ وحده صوتا دون 

يف عبارة مفيدة أو مجلة واملعىن هو معىن العبارة ككل، وملا كان جمال " معىن، وأن املقصود هو التركيب اللفظي
  .)6(لقدم فكل ما يقال عن تلك الثنائية ينصرف إليهاالبحث البالغي هو العبارة منذ ا

                                 
  .15__12،ص1993،ط مقدمة لدراسة فقه اللغة ، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية: ينظر، حلمي خليل - 1

  .163، صةمقدمة لدراسة فقه اللغة يف الكتب العربي: عبده الراجحي 2-
  . 3دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث ، ص:أمحد درويش- 3

 .392التفكري البالغي عند العرب، ص: ينظر، محادي صمود 4-
 .43املرجع نفسه، ص 5-

  .74-73، ص1غة منشأة املعارف، اإلسكندرية ، طتاريخ النقد األديب والبال: حممد زغلول سالم -6
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قد وقفت على جوانـب البحـث    -إن صح التعبري–ويستنتج من هذا املنطلق أن حركة البالغة القدمية      
األسلويب ، ومن ذلك أا تبدأ غالبا من النص وتنتهي إليه، ومتثل ذلك يف رصد اخلواص اجلمالية اليت تتصـل  

  .)1( )∗(ها يف التركيب اللغوي من حيث الربط بني الرمز واملرموز له بالشعر والكشف عن
ولكن نشأة األسلوبية وغايتها يف الوقت نفسه ال تستقيمان إال باملنظور الثاين، وهو مركب غـري مباشـر       

 علـى  وقد ظهرت هذه الكلمة يف تراثنا البالغي القدمي)2("ويتمثل يف حتديد األسلوبية ملوضوعها وهو األسلوب
، ...اللفظة، وطرق العرب يف أداء املعىن، أو بينه وبني النوع األديب وطرق صـياغته  حنو ربطت فيه بني مدلول

، وهكذا ميكن )3(وقد يتساوى مفهوم الكلمة مع مفهوم النظم، والذي ميثل خواص التعبريية ي الكالم والنطق
وممارسة، فكانت نظرم لألسلوب أثر من آثار  تنظري(القول أن العرب اعتمدوا يف درسهم اللغوي من النص 

  -وهنا يظهر املنحى الوظيفي ال حمالة -)4(النص ونتيجة من نتائجه الدالة عليه
ومن هنا كان دراسة التركيب يف التراث العريب يف جمملها ذات وشائج بالتحليل األسلويب ، ففيه تكسـب      

، فلم يكن بد أن ينصرف كل إىل وجهته، ولكنهم حتلقوا )5(الكلمات دالالت و إمياءا ت داخل النسق اللغوي
فمنها مل ينطلقوا إىل األمام، بل انطلقوا إىل داخلها يفتشون وحيللون، فالقضية تتعدى بالضرورة " حول اجلملة 

  .)6(حدود اجلملة إىل دراسة أسلوبية متكاملة
يب كما أن فروعها الثالثة تقوم بينها رابطة فإذا صح هذا اإليضاح فإن البالغة يف جمموعها تدور حول األسال

تقع يف نطاق دراسـة األسـاليب   ) معاين، بيان، بديع( توحد ما تنافر من أغراضها، ذلك أن الفروع الثالثة 
Stylistique.  

وحماورة لتراث البالغي عنده ، فإنه سيكشف حتما عن تلـك  " اجلاحظ"إن ترصد الظواهر األسلوبية لدى    
فحرص على " وبية الكامنة يف ملادة واملنهج فلم خيرج هو اآلخر عن إطار النص والتركيب والصياغةالقيم األسل

دراسة كل املظاهر املسامهة يف تركيب النص املؤثرة يف خصائصه الفنية بدءا من تآلف احلروف يف اللفظ إىل أن 
ني اخلصائص النوعية احلديثة ذلك فهو يزاوج ب) الصياغة( يستقيم بنية متماسكة منصهرة يف شكل فين خمصوص 

                                 
وتكتمل هذه الرؤية اليت احتوت مفهوم النظم لتجعله مندرجا أو متوازيا مع التأليف املعنوي، ومنها يشكل مفهوم األسلوب فجعل حازم - ∗

البحث األسلويب معاصرة وتراث منشاة : اء عبيدرج. القرطجين األسلوب   حتصل عن التأليفات املعنوية والنظم هيئة حتصل عن التأليفات اللفظية 
  .204، ص1993املعارف اإلسكندرية ، ط 

 .171البالغة واألسلوبية، ص: حممد عبد املطلب - 1
 .57، ص1993  4األسلوبية واألسلوب، دار سعاد الصباح، ط : عبد السالم املسدي- 2
 .172البالغة واألسلوبية ، ص: حممد عبد املطلب- 3
 30مقاالت يف األسلوبية، ص:  ييا شمنذر ع -4
 .205البحث األسلويب معاصرة وتراث ، ص: رجاء عيد- 5
 .18، ص1988  2فلسفة اللغة بني التقنية والتطور، منشأة املعارف اإلسكندرية، ط: رجاء عيد- 6
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، وعلى هذا "االختيار والتوزيع:" أن عنايته بالكالم حتيط باجلدولني الذين ينظمان الظاهرة اللغوية ومها جدوال
  .)1(والوعي السياق" الوعي اجلدويل باملقال" وقد مع مقاييس البالغة بني " النحو يكون صاحب البيان و التبيني

ختيار الذي يكون االفيما خيص عنصر  "ظاجلاح"غوي قار يف األسلوبية وهذا ما يالحظ عند ومبا أن احلضور الل
وأخرى فنية وهذا ما جنده يف األسلوبية احلديثـة   ةممارسة اجتماعي: بني نوعني من املمارسة اللغوية حدا فاصال

 "اجلاحظ"ذي بنا عليها حيث تفسر األسلوب على انه عدول عن الكالم العادي مؤسس على مبدأ االختيار وال
  .املبنية على مقتضيات الوظيفة هي اليت ولدت مقولة املالئمة عرأيه يف اللفظ واألسلوب عامة، وفكرة املواضي

جـذور   -باإلضافة إىل مسامهته يف تثبيته جدلية اللفظ واملعىن يف البالغة، وإقرار الفصل ين الشكل واملضمون 
بعد أن تكون هذه الثنائية يف تفكريه األصل يف تولد  سلك يف البحث يتمثل وال يست -األسلوبية كما قيل سابقا

يف تقسيم خمتلف املسامهات البالغية وتصنيفها طبقا ملوقـف أصـحاا مـن اللفـظ واملعـىن وقـد اـم                         
  .)2(الحنيازه للشكل على حساب املعىن" اجلاحظ" 

إىل االهتمام بالبنية العامة وتعقب مظهر اجلمال الفـين   "اجلاحظ "شاملةوكان البد أن حتمله هذه الرؤية ال     
من زاوية تلتحم فيها وحدات النص التحاما يغدوا مبوجبه الفصل بني اخلصائص البنيوية للفظ واملميزات العامة 

مة زيادة هو الشكل واألسلوب عا: لبنية الكالم، اصطالحا منهجيا وضرورة قاهرة، وأن اللفظ عنده باإلمجاع
والكل يف تصـوره، والتكامـل مقيـاس     ءوهذا االشتراك الداليل لشاهد على ترابط اجلز. على الكلمة املفردة

ختيار والتوزيع الوهذا ما أستدل به الحقا على أن الوظيفة حتوي كل من ا -)3(مع خصائص التوزيع رختيااال
  .-فهي مصب اإلجراءات اللغوية... 
إال أن جذورها متتد إىل مـا قبـل    "القاهر اجلرجاين عبد" النظم اليت أعلن ميالدها فبالرغم من أن قضية     

ونتتبع يف . إال أا مل تتجاوز عنده اإلعالن املبدئي املشفوع بأمثلة قليلة إىل حبث لغوي بالغي منظم "اجلاحظ"
يته متالحم األجزاء، سهل وأجود الشعر ما رأ...«إحدى أقواله عالقة التالحم هذه إذ يقول يف حكمه املشهور

ّ4(»هاناملخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحد فهو جيري على اللسان كما جيري الد(.  
إن مضمون النص يتجاوز جمرد تأليف األصوات وتنافرها فال يتأتى التشبيه األخري من النص الدال علـى        

 -إصـابة املعـىن   -من بالغة للفظ( اجتماع كل املقاييس األسلوبية  سهولة املعاطف، وسالمة النظام إال من
دفاعه عن اإلبانة و االهتمام واعتباره الغاية اليت جتـري   ،ومن أهم األسس اليت أرساها )5(....)واختيار شريفها

البالغيـون  وحدد النقاد و  ،وهذه الفكرة منبع ألهم اجتاهات النقد والبالغة( إىل حتقيقها كل مستويات اللغة 

                                 
 .252ينظر ، محادي صمود التفكري البالغي عند العرب، ص -1
  . 272__264املرجع نفسه، ص - 2
 .289ملرجع نفسه، صا -3
 .67ص، 1ج )ت. د (عبد السالم هارون، دار اجليل بريوت، حتقيق البيان والتبني، :اجلاحظ - 4
 .295التفكري البالغي عند العرب، ص :محادي صمود - 5
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اليت تعد من أبرز املقاييس " السياق" بعده مهمة األسلوب بقدرته على إيقاع الفهم وعدمه باإلضافة إىل فكرة 
  .)1(والسياق عنده يتجاوز حمض اجلوار اللغوي إىل الظروف العامة" األسلوبية" البالغية

  .في للغة بنية لغوية وبعدا ثقافيا اجتماعياويظهر هنا االهتمام بالتواصل ، والذي يعترب جمسدا للبعد الوظي     
سح اال للملكة تفل  األصول ال الفروع وور حووتد قدخل يف الذوأ "اجلاحظ"عند  ةفهذه النظرة إىل البالغ

  .)2(وهو لون من ألوان املعرفة دون الصناعة
ة عامـة يف البالغـة         من بعده وبلور نظري) هـ 471ت" (عبد القاهر اجلرجاين" وهو املذهب الذي ارتضاه 

ردا على التيار الذي اهتم باللفظ دون املعىن أو العكس وأكد أن ليست البالغة أمرا مسـتقال عـن    ،"النظم" 
وعلى هذا فكتابـه      ،جيب أن تدرس اللفظ واملعىن معا) البالغة( ن هذه األخرية إاللغة، وما دام األمر كذلك ف

وذلك بغية حتديد ) مرحلة الدراسة الوظيفية( يدة يف تاريخ علم اللغة العربية بداية مرحلة جد" دالئل اإلعجاز" 
" األسرار"والنظم باملصطلح الذي اشتقه له صاحب اإلعجاز و )3(ضوابط وقواعد للبالغة انطالقا من النص ذاته

اء للنسق الفكري الـذي  وباملفهوم الذي أفرغه يف قالبه يرتد إىل النحو قبل أن يرتد إىل البالغة، فإذا رمنا الوف
إنه سؤال البالغة ينعطف على سؤال : اختطه له صاحبه واالمتثال إىل املعمار املنهجي الذي سواه يتعني القول 

النحو، من خالل سؤال املعىن، وأن ليست الداللة يف األلفاظ وليست يف جمرد التركيب، وإمنا هي يف آليـات  
وهـو  ( النحـو   سقيا ، وليس مرجع من ذلك إالنواىل يف الكالم تواليا االرتباط احلادثة بني األلفاظ عندما تت

هنا يظهر االجتاه األسـلويب الـوظيفي    - )4()املقياس الضابط لسالمة البناء من حيث هو الضامن لبلوغ املعىن
  .-علينا أنه قد جعل الفصاحة واإلعجاز يف النظم وتركيب الكالم ىفكما ال خي "للجرجاين"

يفرق بني أنواع النظم ألن هناك نظم الكالم، ونظم احلروف وهذا األخري  "اجلرجاين"ساس فإن وعلى هذا األ
فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتيبـها  " .....يف النطق،  -احلروف -هو تواليها

ع بعض، وليس هـو الـنظم   على حسب ترتيب املعاين يف النفس، فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه م
  .) 5("الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيف جاء واتفق

مراتب البالغة من أجله صنعة يستعان عليها بـالفكرة ال   فاضلوأوضح من ذلك كله، أن النظم الذي تت      
دراسـة   املعىن النفسي هو جانب مـن  (ترتيب األلفاظ يف النطق على حسب ترتيب املعاين يف النفس فحمالة ، 

على أساسه حبوث علم املعاين، وإحداث هذا التوافق بـني املعـاين    "اجلرجاين "املعىن وميثل عنصرا مجاليا، أقام

                                 
  911ــ609،ص التفكري البالغي عند العرب :محادي صمود - 1
 .280األصول، دراسة إييبستيمولوجية، ص: متام حسان- 2
  .29املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز، ص: جعفر دك الباب - 3
  .71-70، ص2003العربية إلعراب ، مركز النشر اجلامعي، ط: عبد السالم املسدي - 4
 .51، ص1994 1دالئل اإلعجاز،علق عليه حممد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت لبنان، ط :عبد القاهر اجلرجاين- 5
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...." أدوات الشرط واالستفهام" النفسية والتراكيب الدالة عليها  ال يتم إال مبعرفة عميقة للوظائف النحوية من 
  .)1(ري يف املعىن باإلضافة إىل املوقعية وأثرها يف املعىنوما ميكن أن حيدثه وضع أداة مكان أخرى من تغ

 -"متـام حسـان  "كما سنبينها فيما بعد عند  -مل يغفل يف نظمه عن فروع املعىن الثالث  "اجلرجاين"كما أن 
املعـىن  "و ،للكلمـة " املعىن املعجمـي "و،والذي يعترب وظيفة اجلزء التحليلي يف النظام ،"املعىن الوظيفي ":وهي

هلا، مع اإلشارة إىل العالقات املختلفة بني املعىن الوظيفي واملعىن املقامي، ويـدل هـذا علـى أن     "جتماعياال
املرسل ، املستقبل، املخرب بـه   (:املضمون النهائي للكالم الذي يدركه الفكر أو العقل يتحلل عنده إىل عناصر

وهـذه هـي    -)2(باطه باملعىن ارتباطا مباشرا وجمموع هذه العناصر يتصل بالسياق وعناصره، وارت)املخرب عنه 
بـل   ؛م نظرته إىل النحو بالشمولية متغاضيا يف ذلك عن األجزاءسوتت -"جاكسون" الوظائف اليت حتدث عنها

  .)3(ركز على وحدته اإلبالغية 
بـني  ومبختلف درجاته يعد مستوى من مستويات األسلوب الرفيع، ويعقد عالقة  "اجلرجاين"فالنظم عند      

  .) 4(»طريقة فيهالو   ضرب من النظمالسلوب األو« :النظم واألسلوب فيقول 
نظرية النظم هذه كانت نظرية يف الصياغة والدليل على ذلك كثرة املقارنات اليت كان جيريها بني الكالم ف     

ن بناءه اللغوي، وطريقة ويتبني من خالهلا إميانه بأن األدب يستمد مقوماته األساسية م ،وأشكال التعبري األخرى
" مبعىن املعـىن " صدا وراء فكرة النظم، وهي ما أمساهقوأنه أول من قصد إىل املعاين الثانية . )5(التعبري عن املعىن

لألسلوب لكنه فيما بعد ضيق جمال نظريته فأصبحت تسـمى     ) الداللة الثانية( وهذه العبارة متثل القراءة الثانية 
  .)6)(∗("بعلم املعاين"

اليت " باملعاين الوظيفية  "وواضح مما سبق أنه يلح إحلاحا شديدا على بيان أن معاين النحو هي ما يعنيه اليوم     
وهي املعاين اليت حتمل ( تدور حول وظيفة الباب يف السياق ، وال يتم النظم إال إذا روعيت معاين البنية الشكلية 

أي االختيـار واملالءمـة عنـد              -لية يف مقابل املعاين القاموسية مناذج من التركيب ، واختيار األقسام الشك
  .-"اجلاحظ "

                                 
  .88بني املعاصرة والتراث، ص دراسة األسلوب: أمحد درويش -1
 .225-223، ص1996 ، ط ةالعربية وعلم اللغة البنيوي، دار املعرفة اجلامعية ، األزاريط: ينظر حلمي خليل  - 2
 .2،ص   التراكيب النحوية وسياقتها املختلفة عند  اجلرجاين :صاحل بلعيد - 3
  .315دالئل اإلعجاز ،ص  :عبد القاهر اجلرجاين -4
  .521التفكري البالغي عند العرب، ص: ي  صمودمحاد - 5
لفعل من مفعوالت وأحوال ويف اوهي معان ترجع إىل اإلسناد وإىل خصائص خمتلفة يف املسند إليه واملسند ويف أضرب اخلرب ويف متعلقات - ∗

املعاين الثانية : فتحي أمحد عامر .يف علم املعاين وهي األبواب اليت ألف فيها من خلفوه... از واإلطنابجيواال  الفصل بني اجلمل والوصل ويف القصر
  .7، ص1993يف األسلوب القرآين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط

 .141املرجع نفسه ، ص - 6
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 "اجلرجاين"يني وآرائهم مع أراء النحويني، فظهرت فكرة التعليق النحوي عند غوقد  تداخلت أحكام البال     
لتفسري العالقات السياقية يف واملتمثلة أساسا يف تفكيك بنية اإلسناد ، وبيان عالقات العلم فيه ووظف التعليق 

  .) 1("النظم" التراكيب اجلملية حتت عنوان 
إذ ليست حتوالت البنية للوصول إىل اهليكل األسلويب جمرد ربط الشكل باملضمون ، أو جمرد ربط جمموعة      

دي العالقات حيث تؤ) عملية التعليق( إىل ) الظم( من األلفاظ كيفما جاء واتفق، إمنا التحول يتجاوز عملية 
يكتسـب التحـول خواصـه     –التعليق  –النحوية دورا بالغا وإخباريا وإبداعيا، ومن خالل العملية األخرية 

ليها كما متوازيا من املالحظ الشكلية اليت أفرزا البالغة، ليكون التظافر بـني  إاإلبداعية فتأيت اإلفادة مضافا 
  ".قمة األدبية"النحو والبالغة 

وهذه العملية هي -واليت تتناىف مع املردود املعجمي  ؛يتجاوز هذه املرحلة إىل مرحلة االنتهاك "اجلرجاين"لكن 
على أن يالحظ يف كل ذلك االنسجام الـذي   -ما ينطلق منها احملدثون إذ يرون األسلوبية  احنرافا عن املعيار

 -الصوت:" من حيث " التأليف" ائرة جيب أن يعيد االنتهاك إىل النظام ، فتجميع املفردات البد أن يدخل يف د
  .)2(...."والداللة -التعليق

تكون قد دخلت طورا جديدا مل تعد فيه القيمة األدبية مرتبطة بنجاعـة الـنص،    "اجلرجاين "فالبالغة مع    
بل أصبحت خصوصـيات يف بنـاء    ؛وتأثريه املباشر يف متلقيه لقربه من اإلفهام ، وحلسن لفظه ووضوح معناه

  .)3(يناملعا
خاصـة يف القسـم   "اجلرجاين"فقد سار على درب " مفتاح العلوم" يف كتابه ) هـ626ت(  "السكاكي "أما

فأصبح حمورا ومرجعا لكل الدراسات البالغية اليت  )وكان هذا املصطلح تثبيتا منه" ( املعاين" الثالث من كتابه
إذ  "الزخمشري، اجلرجاين فالسـكاكي :" مجيعاوحمور ما دارت عليه مسائل هذا العلم عندهم ،تبعته حىت اآلن 

هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل ا من االستحسان وغريه ... « :يعرف علم املعاين بقوله
  .)4(»ليحترز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تصنيف الكالم على ما يقتضي احلال ذكره 

أفرغه يف أسلوب علمي منطقي بعيد عن جالء العبارة ووضوح  الذي "السكاكي "وهذا التعريف منوذجا لتأليف
  .)5(-الذي ركز عليه السابقون -التأليف 

                                 
  .347-346متام حسان رائدا لغويا، ص: عبد الرمحن حسن العارف -1
 .125-124،ص1997ية العاملية للنشر لوجنمان،  طالبالغة العربية قراءة أخرى، الشركة املصر:  ينظر حممد عبد املطلب- 2
 .523التفكري البالغي عند العرب، ص: محادي  صمود - 3
 .161، ص1987 2دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ،ط ،وعلق عليه  نعيم زرزور ضبطه مفتاح العلوم : السكاكي -4
  .273-272املرجع نفسه، ص -5
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اليت جاءت فاحتة التعريف ، مما يعين إجتاه البالغة إىل الناحية االستقرائية ملتابعة " التتبع" باإلضافة إىل أن مقولة 
اصفاا التركيبية، وهنا تنتفي حجة من يهامجون البالغة واستخالص مو،الظواهر التعبريية يف سياقاا املختلفة 
  .بأا دراسة جزئية ختتطف املواصفات

ذلك أن التتبع مسلط على اخلواص التركيبيـة ال   ؛التركيبية حتماالتاالفهذا التتبع دراسة وصفية موع      
ألشكال املختلفة ليئ ) حمايدة(عتبارها بنية التراكيب يف حد ذاا وهي اليت تقودنا إىل البنية النواة واليت ميكن ا

إىل العدول، وهنا تكمن فاعلية علم املعاين حيث ال تتصل باللغة إال بوصـفها  ) من األصل(للتحول واالنتقال 
  .)1("إمنا تسلط فعاليته على الكالم ؛خلفية مثالية متثل األصل

علـم  :" هو مفتاح لعلم واحد مساه " مفتاح العلوم" أخذه بعني االعتبار، هو أن جيب غري أن هناك حصرا      
، وهو حصيلة أنواع وعلوم أدبية بدءا من الصوت والنحو مث تتوسع إىل علمي املعاين والبيان وأسـاس  " األدب

إىل تقسيم جديد ثالثي  هلكن سرعان ما جتاوز) النحو: الصرف ، واملركب: املفرد( هذا التقسيم  هو النظر يف 
االة غرمبا هذا التقسيم الثالثي ناتج عن امل - )2(بعدما كان يظن أما منتميان لعلم النحو" والبيان علم املعاين" 

ألن علم املعاين يف طابعه العام دراسة للجانب املتعلق باملعىن الوظيفي للجملة  -كما أظن -يف التقسيم والتقعيد
فكأن النحـو  ،يراعي وظائف املفردات يف اجلملـة العربية ، وعلى هذا االعتبار فهو مكمل للنحو العريب الذي 

  .- "متام حسان"حتليلي وعلم املعاين تركييب كما بني ذلك 
والـذي  " علـم األدب " يساوي اخلطاب الناجع، فمن هذا املفهوم يتحدث عن  "السكاكي"واألدب عند     

وهي : ف تتحدد حبسب الباعثوعد وظائف األدب ثالث وظائ" بعلم النص" يعترب تصورا مبكرا ملا مسي حاليا 
ألنه أساس البالغـة   ؛وعلى هذا فقد اشتغل إىل حد بعيد بتعريف النظم) األعلى –األوسط  -املستوى األدىن

  .)3()أي بالغة الشجاعة التواصلية ،وما يعرف اليوم بالوظيفة التداولية ( املقامية 
ه من خالل رصد الطاقات التعبرييـة الـيت   يف قدرته على الربط بني األسلوب ومبدع"السكاكي"وتظهر مهارة

  .يستعني ا يف كالمه
أخرى يف التعبري وهي خروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر،ملا هذا فقد ربط معىن األسلوبية خباصية      

وهذا ما يسمى يف األسلوبية احلديثة بـأفق االنتظـار    -ري ما يتوقع بغحبيث يوجه املخاطب حيويه من أفاين  
فاملستوى األول ميثل املستوى اللغوي الذي : كما جعل للصياغة مستويني خيتلفان باختالف السياق  -فاجأةوامل

ترد فيه الصياغة حسب مقتضيات اإليصال فحسب، أما املستوى  الثاين فهو الذي عرب عنه بالوظيفة البيانيـة  

                                 
 .201-200ة العربية قراءة أخرى، صالبالغ:  ينظر، حممد عبد املطلب - 1
  .481-479البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص: حممد العمري - 2
  .481-479ص البالغة العربية أصوهلا و امتداداا ،:حممد العمري  -3
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كبت على غري املألوف يف املستوى ر رداتالختصاصه بصياغة أخرى تتميز بطبيعتها اجلمالية ، وما حتويه من مف
  -ف التواصليوقمراعاة امل -)1(األول

وقف اللغوي بأمجعـه  قى من املستمدخال إىل تراكيب اجلمل وارتباطهما مبدلول ي "السكاكي "وتكون دراسة
سـبب  يضاف إىل ذلك تلك العالقة الباطنية بني الدال واملدلول، وما يدفع إىل تصور يقوم على التأويـل، وب 

التصارع الداخلي بني قدرة األداء وقدرة الكلمات، وفيه يكون املضمر أو املسكوت عنه له حضوره وتواجده 
  .)2(بصورة أو بأخرى

" بعلـم املعـاين  " وعلى هذا قد عرف التراث العريب الظاهرة األسلوبية دارسا إياها فيما يسمى خاصـة       
تحليلية كان دليال على معاجلتهم جلوانب أسـلوبية يف نظـام   ويضاف إىل ذلك استخدامهم له يف املمارسة ال
  .)3(اخلطاب ، كما انطلقوا من النص تنظريا وممارسة

وبالتايل فإن النظرية اللسانية العربية املستخلصة من آراء وحتليالت املفكرين العرب القدماء تتسم بكوـا       
مدة واليت تتفرع عن مبدأ أساسي واحد وهـو أن إدراك  وذلك بالنظر إىل  املبادئ العامة املعت ،نظرية خطاب

رهني بإدراك العالقة القائمة بني بنيات اجلمل، أو النصوص ومقامات ) باعتبارها أداة توصيل( خصائص  اللغة 
يف " أسلوبية وظيفية" لألسلوبية، وميكن حينها احلديث عن  الوظيفي  وهذا كله يصب يف املنحى - )4(إجنازها
وعالقاا فيما بينها ، وارتباطها  إىل جتسيده باستغالل البىن "حسان متام "العريب، وهذا ما سعى بالغيال التراث

كـرب هـو   أوت لتنتهي إىل مستوى صفإذا كانت اللسانيات تنطلق من ال -باملقام خدمة لألسلوبية الوظيفية 
  ).علم التراكيب( سيق والدقة التركيب املؤلف من هذه املفردات واجلامع هلا من خالل نظام فائق التن

هذا من الناحية البنائية ، أما من الناحية الوظيفية فإن من مهمات علم اللسانيات دراسة احلركة والدينامية      
وهذه احلركة و الدينامية هي الـيت تولـد   املعىن، تركيب أن يولد لاليت من خالهلا ميكن للصوت وللركن مث ل

ملعرفة الدقيقة ذه املكنة الدينامية احلركية التوليدية هي اليت تفجـر الطاقـات   الصوت والكلمة فالتركيب وا
لريقب احلدث  -"ييفظالو " –والشحنات اللغوية ، وهذا كفيل بإحداث منعطفات أخرى يف البحث األسلويب 

د دينامية اللغة واألسلويب أن يرص-اللساين  دثاحل -اللساين، ويرصد عالقاته املتشابكة ، إذ ميكن هلذا األخري
  .)5(وحركتها باإلضافة إىل إمكانية توظيف النتائج الوظيفية الرباغماتية

ـ        و واملالحظ عموما أن االجتاه املتبع من خالل استقراء الدراسات العربية النحوية منها والبالغة تسـري حن
ا القدر من التتبع ملنهج البالغيني على هذ)  السياق اللغوي( ببعضها الكلم  الوظيفية بدءا من التركيب وعالقات
                                 

  .284__22ص صالبالغة واألسلوبية،:  ينظر، حممد عبد املطلب -1
 .215ث ، صالبحث األسلويب معاصرة وترا: رجاء عيد -2
 .30-29مقاالت يف األسلوبية، ص : يمنذر عيا ش- 3
  .530، ص1988ط دار النشر  ،قضايا أساسية يف علم اللسان احلديث، : ينظر مازن الوعر-4
 .13-12املرجع نفسه، ص -5
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ن الدراسة كاد أن يستويف  حقه م القدماء فإن دراسات موسعة وجادة حول البالغة العربية القدمية   وهذا اللون
ث األسلويب احلديث، والذي يتجاذبه تياران مها حبالب هاحىت أصبح  حمتما أن يتجه البحث فيها على حنو يربط

  . )1(، فهذا األخري يرى عدم كفاية النموذج التقليدي وضرورة التغيري واملواكبة"ةاألصالة واملعاصر:" 
يف مفارقة كربى حني تبنـوا اللسـانيات الغربيـة     –دعاة التجديد واحملدثني  –وهذه الرؤية قد أوقعتهم      

حباجـة  ) العرب( ن وإعادة الوصف هذه نتيجة  حتمية ومنطقية ملا اقترحه احملدثو) البنيوي الوصفي( بتفكريها 
   والبالغة على وجه اخلصوص" اللغة إىل إعادة النظر يف منهجها ، ذلك باقتراح نظرة جديدة إىل اللغة عامة 

متـام  "على حـد تعـبري    )2("الوصفية" مقابال منهجيا ملقولة " املعيارية" عليهم وضع مقولة  ىوهذا الواقع أمل
ملعيارية يف منهج حقه أن يعتمد على الوصف أوال وأخـريا  الذي يرى أن أساس الشكوى هو تغليب ا "حسان

  .)3(ولتتضح املعيارية يف طريقة التناول والتعبري يف كتب النحو والصرف والبالغة
علـم  " الظاهرة نفسها اليت هي موضوع  على وقد أفرزت هذه الفكرة تفكريا إبستمولوجيا عميقا ألقى الضوء

  ".البالغة
وهي حماولة " اخلامس اهلجري"هذا اللون من التفكري الذي استقرت مباحثه منذ القرن ومن هنا تربز أمهية     

وذلك بتمحـيص مـا قالـه     ؛طريق الدرس األسلويب النقدي احلديث عن ،تستهدف إحياء التراث أو دفعه
ا الطويل تارخيه لمل تقم يف أي مرحلة من مراح«متام حسان "إذ البالغة عد القدماء، وكما رآها  ،)4(السابقون

  .)5(»نقد املضمون إال مع الكثري من القصور إىللنقد الشكلي ابدور املنهج النقدي األديب املتكامل إذ مل تتخط 
دب يستنتج أا تستند يف جمملها إىل مادة وموضوع تربطهمـا  والناظر يف مقومات نظرية احلداثة يف النقد واأل

ثيق االلتحام بالغايات اإلجرائية ، واملرامي التحويلية يف صـلب  وإذا كان املوضوع ملتحما و". املنهج"علمانية 
إذ هي الكالم يدور علـى  ( كيان اتمع املفرز لألدب أخذا وعطاء وتقييما، فإن املادة يف األدب أبدية القرار 

 ريهـا االنقد املتجـددة وجم  اتعرف ضمن تيارتفال مناص إذا من أن تتبوأ نظرية األسلوب املرتلة اليت ) نفسه
  .)6(اللسانية العامة

                                 
 .1البالغة واألسلوبية، ص:  ينظر، حممد عبد املطلب- 1
 .21، ص 2004 1طن العريب احلديث، إتراك للطباعة والنشر،نشأة الدرس اللسا: راء بكوشهينظر، فاطمة الز- 2
 .12، ص2001اللغة بني املعيارية والوصية ، عامل الكتب القاهرة، ط: متام حسان  -3
 .169، ص1996ط، دار الفكر العريب  ،البحث البالغي تأصيل وتقييم: شفيع السيد -4
 .337__330، ص1امل الكتب  القاهرة ، طاللغة العربية معناها ومبناها،ع: ينظر، متام حسان  -5

 .19األسلوبية واألسلوب، ص: عبد السالم املسدي 6-
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للبالغة  العربية عرب حتقيق النصوص البالغية القدمية ، ونشرها والعنايـة   بعثا لذا فقد شهد القرن العشرون     
سس أسلوبية عربية تستند إىل املوروث البالغي العـريب  ؤبشرحها، بيد لكن يفتقر إىل حماولة جادة وجديدة ت

  .)1(انيات احلديثة اليت أفرزت األسلوبيةة إياه مبنجزات تطور اللسجمواش
وهي مزيج بني الدرس  ،يف نظرا -فمباحث هذه األخرية يف العربية كثرية يف عددها متشبعة متباينة أحيانا     

لو مل يكن األسلوب مسألة قائمة بذاا ملا لوحظت تلك املالحظات اجلوهرية ، واليت  ؛إذالنقدي والدرس األديب
  .)2(الظاهرة األسلوبية بعمق أو متسها مسا رقيقا بقصد إجالء طبيعتهاتعاجل حقيقة 

لكن رغم هذا وذاك فإا قد حظيت جبهود معتربة يف الدراسات النقدية العربية ، وكـان اهتمـامهم منصـبا    
بتصنيف االجتاهات، ومناهجها وطرائق حتليلها للنصوص، واألدوات اإلجرائية الـيت تسـتعملها يف وصـف    

  .وحتليلهاالنصوص 
ومن أهم القضايا اليت طرحها النقاد العرب املعاصرون ، واليت تتعلق بتحديد ماهية األسلوبية مثال أهـي       

واليت تعد إحدى  ( "الشكل واملضمون" إثارم قضية إىل ، باإلضافة "سعد مصلوح"منهج أم علم كما جندها 
  ).مشكالت النقد الكربى ومن اجلذور احلقيقية لألسلوبية

حبسباا تواصال إنسانيا ثقافيا ال ميكن جحدهن سواء ما اتصل باجلانب النظري  مضيئة  وما يهمنا هو استجالء
  .)3(أو التطبيقي يف التراث العريب

وهذه القضايا وغريها جتد مشروعية الطرح، بعد أن مرت عقود كثرية على بدايات التطور اليت حدثت يف       
فقد ساهم التطور يف إحداث ...) تاريخ األدب، النقد، حتليل النصوص( ألدب العريب كثري من مناهج دراسة ا

تقدم ملحوظ يف مناهج الدراسات األدبية من زوايا كثرية، فأصبح مألوفا أن يتم تناول الظواهر األدبية، وحىت 
  .)4(القدمية منها مبنهج مغاير

ته ما إن كانـت فيـه   وراحماث البالغي العريب و فمن خالل هذا الطرح حاولت إثارة ما يف جوف التر     
بإحداث مقاربة بينه ، وبني الدراسة األسلوبية العربية الراهنة؟ وما مدى حضور الدس اللساين يف  تسمح بواعث

أحسن أحواهلا جمموعة من  البحث البالغي وموقع هذه األخرية من أفنان اللسانيات العامة؟ وهل متثل البالغة يف
وجدواها عن الواقع األديب؟ ومـا   روحها كلية احملكمة القادمة من أمس بعيد، واملنفصلة من خاللشالقواعد ال

  .خول لألسلوبية أن تكون الوريثة الشرعية ؟ وما جناعة بالغتنا يف الكشف عن املعىن؟

                                 
 .16، ص  1995، بغداد  البىن األسلوبية  دراسة يف أنشودة املطر لسياب: حسن ناظم  1-
  .11، ص2003حنو نظرية أسلوبية لسانية ، دار الفكر دمشق، ط: خالد مجعة  2-

  .198، ص1993سلويب معاصرة وتراث ، منشأة املعارف اإلسكندرية،طالبحث األ: رجاء عيد  -2
  .3، ص 1993النص البالغي يف التراث العريب واألوريب ، دار غريب للطباعة والنشر ، ط: أمحد درويش  -3
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ملرسومة وا "متام حسان"ضم هذه االشكاالت واليت دف إىل استنطاق الدرس ألسلويب يف مدونة خويف       
فما مدى فعالية حضور املقترب الوظيفي لألسلوب يف إجرائه ذاك؟ هل استطاع . "البيان يف روائع القرآن" بـ 

النقاد واللسانيني العرب احملدثني الذين يعيشون صراع " أن جيدد وينفرد ليتميز؟ أم سار على درب أشياعه من 
  ".اللسانيات العربية احلديثة بأزمة:" عليه  حالتقليدي والتجديد يف إطار ما اصطل
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  :ما بني اللّسانيات و األسلوبية-أ  
مما بوسع اللّسانيات أن تقوم على توظيفه بتفرد معريف، بعض احلقائق اليت كانت شائعة التداول، دون أن         

يرتقي ا العارفون إىل مراتب االستثمار التأسيسي الكاشف، و من أجلى تلك احلقائق؛ أنّ اإلنسان يبحث يف 
و لقد كان هلذا التخريج فضل يف تعبيد طرق التواصـل   ) فاألدب مادته اللّغة، و نقده باللّغة (اللّغة بواسطتها 

بني أطراف جيمعهم االنتماء إىل عامل األدب، و االخنراط يف حرفة النقد، و يفرق بينهم وقوفهم يف مواقع متباينة 
ريا ما كانت تعني النقاد احملـدثني علـى   داخل هذه احلقول، فكان هلذه املوازنة التمثيلية فعل رشيق؛ ألا كث

مـن اللّغـة   (، و بأنّ هذا الدوران "املرصد اجلوهري"استدراج إخوام إىل التسليم بأنّ اللّغة يف قضية األدب 
الذي يكسـب علمهـم خصوصـية           ، هو)كمادة يف النص اإلبداعي، و إىل اللّغة كمادة يف اخلطاب النقدي 

م إىل حضرية االهتمام ببنية اللّغة، و مرافقتهم إىل قلعة العلم الذي يدور أمـره علـى   عندئذ يسهل استجالو
  .)1(كشف أسرار اللّغة 

فمن حقائق املعرفة أنّ اللّغة ترتبط باللسانيات ارتباط الناشئ بعلة نشوئه؛ إذ تفاعل علم اللسان مع مناهج         
، و هذا األخري من ضروب الصنف الثاين "علم األسلوب"عد النقد األديب احلديث، حىت أخصبه فأرسى معه قوا

من العلوم، و اليت اكتشفت منهجا مستحدثًا يتناول به مادةً مل يسبق أن تناوهلا بذلك املنهج، و هو يف ذلـك  
بل لن يستقيم أمرها ، صنو لعلم اللسان، و على هذا فلن تنجو األسلوبية من طفرة الرائجات، و شكلية  البدائل

ني احلداثات إال إذا انتبه أعالمها إىل حقائق التصنيف املعريف، ومقوماتـه يف املادة و املنـهج، فلـم تلتـبس    ب
  .  )2(بالغة وبنوية وعلم اللسان: حدودها حبدود ما يتامخها من

غـريه  فربغم ما تزعمه الدراسة من خصوصية ملنهجها، فإنّ هذا املنهج ال يبدأ من فراغ، و ال يقطع مع         
اللسانيات "إمنا يتصل ا اتصاالً نوعيـا، و يوظف ما قبله توظيفا خاصا، و هو يف هذا و ذاك يبدأ أساسا من 

هنـاك   و )∗((Ferdinand De Saussure)"سوسري دي"البنوية ، و اليت أرسى معاملها  ، و على رأسها"احلديثة
من علم اللّغة، استنادا إىل توزيـع التحليل األديب إىل جممـوعة من األسس أو املصادرات اليت متتلك و ثوقيتها 

  .مستويات 
البنـاء  (، و النحو أو التركيب ) التشكيل اللّغوي( ، و املورفولوجيا )اإليقاع (فالفونولوجيا : الدرس اللّغوي

نه يظل للهدف ، السيميولوجيا على أن توازي مستويات الدرس يف اللّغة، و يف النقد ال يعين متاهيها، فإ)النصي

                                                
 . 13 -12العربية و اإلعراب، ص : عبد السالم املسدي -1
 . 7__ 5األسلوبية و األسلوب، ص  : ينظر، عبد السالم املسدي -2
مؤسس علم اللّغة احلديث ،فرق بني ما هو سكوين معجمي ،وبني ما هو ) م1913  -1857( فردناند دي سو سري عامل لغوي سويسري  - ∗

  ،1حممد فتحي التوخيي ،املوسوعة الثقافية العامة مشاهري العامل، إشراف إميل يعقوب،دار اجليل ،ج. م1916حي ،ومجعت حماضراته عام 
  .87-86ص 



 االتجاهات األسلوبية و مناهج التحليل األسلوبي                                                   ل األولالفص

 20

  . )1(املختلف يف كلّ منها دوره يف متيز هذا من ذاك
فكان الظن باألسلوبية أا علم لن يلبث حىت حيظى باالستقاللية، و ينفصل كليا عن الدراسات اللسـانية       

تنظري إىل اللّغة ذلك أن هذه تعىن أساسا باجلملة و األسلوبية تعىن باإلنتاج الكلي للكالم،و أنّ اللسانيات تعىن بال
كشكل من أشكال احلدوث املفترضة، و أن األسلوبية تتجه إىل احملدث فعالً، كما أنّ اللسانيات تعىن باللّغة من 
حيث هي مدرك جمرد متثله قوانينها،وان األسلوبية تعىن باللّغة من حيث  األثر الذي تتركه يف نفـس املتلقـي   

  . كأداء مباشر، هذا إىل مجلة فروق أخرى
لكن اللسانيات ما لبثت أن تطورت تطورا سريعا، فانتقلت من دراسة اجلملة كمنجز باإلمكان، إىل دراسة      

العبارة كمنجز بالفعل، كما انتقلت من دائرة التركيب يف النحو إىل دائرة التركيب يف بناء النص، و اتسـعت  
لعلـوم االجتماعيـة و الفلسـفة وعلـم     ميادينها، فغطت ما كان يعترب من خصوصيات غريها،  و المست ا

        )2(...األنثروبولوجيا و األدب...النفس
إذا أريد للوصف اللساين لألسلوب أن يكون فعاالً، ينبغي أن يراعي بأن األدب و إن كان يقـوم علـى        

لساين خالص ال أساس املكونات اللّغوية، فله خصوصية متيزه من الوقائع اللسانية األخرى، و لذلك فأي حتليل 
ميكن أن ينتهي إالّ إىل إبراز اجلوانب اللسانية وحدها، فإذا كانت نشأة دراسة األسلوب مـن اللسـانيات يف   
الغالب، و من منطلقات أخرى أحيانا، فإنه بال ريب أن األسلوبية هي دراسة للغة، و أن موضع النقاش الوحيد 

  .األدبية هو كيفية دراسة اللّغة
  ليست أمرا يسريا،بالرغم من وجود منطقة مشتركة بينهما  -األدبية–اللسانيات ذه الدراسةو عالقة      

ذلك أنّ علوم اللّغة اهتمت مبا يقال، يف حني انصبت حبوث  -. )3(و ذا تكون األسلوبية املنطقة الفاصلة بينهما
بعلم األسلوب، حماولة حصر اـال  فمن الركائز األساسية لتحديد ما يتصل  -األسلوبية على كيفية ما يقال

يقوم أساسا على  -األسلوبية -احليوي الذي تدور فيه األسلوبية، و أهم مبدأ أصويل تستند إليه يف حتديد حقلها
 فقد كا ن)  (Paroleالكالم،وظاهرة Langageاللّغة ظاهرة : ( ركيزتني متكاملتني من ركائز التفكيـر اللّغوي

حـددومها  ء بعده اللّغويون فحللومهـا و تغالل هاتني الظاهرتني يف دراسته، مث جاأول من أحكم اس"سوسري"
  .  مبصطلحات تتلون إىل حد كبري باجتاهام الفكرية

و قد كان هذا التمييز بني اللّغة كظاهرة لغوية جمردة توجد ضمنا يف كل خطاب بشري، و ال توجد أبدا      
إذ إا ال ميكن أن ( باره الظاهرة اسدة للغة مساعدا على حتديد األسلوبية هيكالً ماديا ملموسا، و الكالم باعت

                                                
 2االختالف اخلصائص اجلمالية ملستويات بناء النص يف شعر احلدثة ،إتراك للطباعة و النشر والتوزيع ،ط تلسانيا:ينظر، حممد فكري اجلزار - 1

 . 7،ص 2002
 . 11مقاالت يف األسلوبية، ص : عياشيمنذر  -2
   . 17، ص 1األسلوبية و حتليل اخلطاب، ج: نور الدين السد -3
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    .)1(، و هو اجلسر املادي امللموس الذي يأخذ أشكاالً خمتلفة)تتصل إالّ بالكالم 
     إنّ هذا التقابل بني اللفظ و اللّغة و املوازي و املتضمن بوجه من الوجوه لذلك التمييـز بـني السـياق             

، إالّ أنه )أي سياق (  " Syntagme"يظهر يف دروسه حتت تسمية " سوسري"و اجلدول، و الذي نشرته ألسنية 
    .)2(، و قد استعمل بدالً منهما  بنفس املعىن مفهوم الترابط الذهين)أي جدول " (  Paradigme" مل يستعمل 

" اللّغـة "للّغوية؛ فإذا كانت هذه األخرية تركز على وعلى هذا فقد ارتبط األسلوب ارتباطًا وثيقًا بالدراسات ا
يسـتخدم اللّغـة   ) الكاتـب  ( يركز على طريقة استخدامها و أدائها، ألن املتكلم  -األسلوب -فإنّ األول

الـدال              " "سوسـري "استخداما يقوم على االنتقاء و االختيار،و على هذا األساس فإنـه يضـاف إىل ثنائيـة    
تقوم بدورها يف التواصـل كوـا    -"سوسري"  -ثنائية أخرى باعتبار اإلشارة اللّغوية يف نظره، )3( "و املدلول

  : توجد ضمن جمموعة إشارات ترتبط فيما بينها بواسطة عالقات حمددة، تتوزع على حمورين أساسيني مها
  . كالم يف مقاطع، كلمات و مجلالذي تنتظم عليه الوحدات اللّغوية لتؤلف سلسلة معينة من ال:احملور النظمي/ أ

الذي تنظم عليه العالقات بني كل إشارة من جمموع اإلشارات املوجـودة يف املرسـلة   :احملور االستبدايل/ ب
و هي عالقات تربط يف ذهـن املـتكلم  و السـامع بـني     ( الكالمية، و األخرى اليت تنتمي إىل اللّغة نفسها 

، و بالتايل فهي تستطيع أن حتل إحـدامها  )تقوم بوظيفة لغوية مشتركةاإلشارات اليت تنتمي إىل منط واحد، و 
  .حمل األخرى يف سياق السلسلة الكالمية نفسها  دون أن يطرأ خلل على نظامها النحوي

و بناء على عالقات التمايز و املفارقة على احملور النظمي، و عالقات التنافر والتضاد على احملور االستبدايل      
بكونه يتميز بإسقاط مبدأ املساواة املوجود يف حمـور  " اخلطاب األديب" لسانيني على هذا التمييز حيددون فإنّ ال

  . )4()الذي تتم فيه عملية التنسيق(على حمور النظم  ) الذي تقوم عليه عملية االنتقاء(  لاالستبدا
را ملا توصل إليه الدرس اللسـاين مـن   فالربط بني الدرس األسلويب و اللساين من القضايا املسلم ا، نظ     

خطوط واضحة، و أسس ثابتة، رغبةً يف اإلفادة منها، و هلذا جاء السؤال عن األسـلوب، و عـن حقيقتـه            
  . ) 5(و طبيعته و إمكانياته باعتباره ظاهرة دراسية ميكن ختصيصها مبباحث مستقلة

  
  
  

                                                
 . 204البالغة و األسلوبية، ص : حممد عبد املطلب -1
           1985دروس يف األلسنية العامة، تعريب صاحل القرمادي ، حممد عجني،حممد الشاوش، الدار العربية للكتاب ليبيا ، ط: دي سوسري -2
 .361-360ص

 . 9، ص 2002األسلوبية مفاهيمها و جتلياا، دار الكندي للنشر و التوزيع األردن، ط : موسى ربابعية -3
 .10 -8، ص 1999  1األسلوبية، ترمجه و قدم له بسام بركة، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط: ينظر ،جورج مولينيه 4-
 . 12، ص2003  1حنو نظرية أسلوبية لسانية، ترمجة خالد حممود مجعة، املطبعة العلمية  دمشق ، ط: ريسفيلي ساند 5-
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  :إشكالية األسلوب-ب 

تؤدي اللّغة فيه وظائف خمصوصة، و المتحان التماسك الداخلي هلذا التعريف، ميكـن    إنّ األسلوب نظام       
البحث عن الصحة فيه من خالل مالحظات تتعلق باخلصائص األسلوبية نفسها، و هذا التعريف يقوم علـى  

  . تعاكس املفاهيم
  .؟ )1( ف صار ذلك كذلكفاملعروف هو أنّ اللّغة نظام و أنّ األسلوب يؤدي ا إىل وظائف خمصوصة، فكي

على أنه جمموعة مـن  « :يف قاموس اللسانيات) Jean Dubois" (جون دوبوا"فإذا كان النظام كما أقره      
  .)2( » العناصر املتناسقة و املتداخلة

بأنه جمموعة من العناصر حتددها مجلة من العالقـات الـيت   « ":  Petit Larousse" أو من القاموس الفرنسي 
  .) 3(»فيما بينها تقيمها

و إذا كان هذا هو النظـام؛ فإنه ينطبق على األسلوبية أيضا؛ ذلك أنّ األسلوبية علم يدرس تناسق العناصر      
املؤلفة للكالم و تداخلها، و يبحث العالقات القائمة بني هذه العناصر لتحديد وظائفها، و ذا فاألسلوب ليس 

به تتنظم اللّغة؛ غري أنّ مدعاة االلتباس هي أنّ األسلوب نظام ال ميكن إدراكه فوضى تنظمه اللّغة، و لكنه كالم 
  .)4("النظام اللّغوي: " إالّ بإزاء نظام آخر هو

و التعرض لقضية األسلوب بوصفه مشكلة، ضرورية البد منها ملا له من حضور جلي يف معظـم العلـوم        
األدباء مل يتفقوا على حتديد اإلطار النظري لألسلوب، و مل جيمعوا  الفنية و العلمية و العامة؛ لذا فالدارسون و

على تعريف واحد؛ إذ بلغت تعريفام له أكثر من ثالثني تعريفًا، حبسب تعدد املذاهب الفنية، و االجتاهـات  
  .)5(األدبية، فهي ال ختص اال اللساين فحسب

وايا متعددة، يف حماولة للوصول إىل مفهوم حمدد ميكـن  و الدراسات احلديثة تتناول مفهوم األسلوب من ز     
على أساسه أن تقوم دراسة موسعة تستوعب أنواع األداء يف مستويات خمتلفة، ويبدو أن الدراسة القدميـة مل  

"      الطريـق املمتـد  "يف العربية مأخوذ من معىن  ∗وكلمة أسلوب )6()وإن كان تناوله حمدودا(تغفل هذا اجلانب 
طر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب ،واألسلوب الطريق والوجه واملذهب ،يقال أنتم يف أسلوب أو الس

                                                
  . 98 -96ص .مقاالت يف األسلوبية: ينظر، منذر عياشي -1

2 -  Jean  dubois et autres:dictionnaire de linguistique , libraire la rousse, France,1980,p 481. 
3 - librairie la rousse paris,tom3,p446. 

  .  98مقاالت يف األسلوبية، ص : منذر عياشي 4-
  .10ص  1989 1األسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة دمشق ،ط: حممد عزام 5-
  .9البالغة واألسلوبية ،ص  :حممد عبد املطلب  - 6
حث اإلعجاز القرآين، اليت استدعت بالضرورة ممن تعرضوا له أن يتفهموا مدلول فوجدت الكلمة جماال طيبا يف الدراسات القدمية خاصة يف مبا - ∗

  . 10البالغة و األسلوبية،ص : حممد عبد املطلب  .الكلمة عند حبثهم املقارن بني أسلوب القرآن و غريه من أساليب العرب 



 االتجاهات األسلوبية و مناهج التحليل األسلوبي                                                   ل األولالفص

 23

   .)1(" أي أفانني منه: "أخذ فالن يف أساليب من القول: سوء، و جيمع على أساليب، واألسلوب الفن يقال
لذا مل يفردوا له كتابا مستقال إمنـا   و بالتايل فإنّ النقاد العرب القدماء مل يعرفوا األسلوب بشكله احلديث؛    

، و هي املدخل ...)مدرسة الطبع و الصنعة، اللفظ و املعىن، عمود الشعر، نظرية النظم، السياق( عرفوه ببدائل
  .)2(إىل علم األسلوب عند العرب

: ظيفـتني وو" أسـلوب "أنه ميكن استخالص معنيني لكلمة "  la rousse"و لقد جاء يف املوسوعة الفرنسية    
فمرة تشري هذه الكلمة إىل نظام الوسائل و القواعد املعمول ا، أو املخترعة و اليت تستخدم يف مؤلـف مـن   

  .املؤلفات، و حتدد خصوصية و مسة مميزة، فامتالك األسلوب فضيلة
املعروفة هـو      ، و اجلذر اللّغوي له يف اللغات األوربية)عمودا ( يف اإلغريقية " Stylos" و تعين كلمة أسلوب 

 "Stilus " از إىل مفهومات تتعلق كلها بطريقة الكتابة، و لكنه ظل )الريشة ( ، و تعينمث انتقل عن طريق ا ،
إليـه   و ينظـر   )Oxford .")3" كما ورد يف قاموس أكسفورد( ينصرف إىل اخلواص البالغية املتعلقة بالكالم 

عن اللّغة العامية، تلك اللّغة البسيطة الـيت ال تتجـاوز كوـا أداةً    كوجه جلماليات التعبري األديب، أي مبعزل 
  .لإليصال، يف حني أن آخرين ينظرون إليها على أا منتجة للمعىن

و يراه بعضهم بأنه االختيار الواعي ألدوات التعبري، و تبحث فـئة أخرى عن حتديد القوى الغامضـة الـيت    
  : رد اخلالفات النظرية حول تعريف األسلوب إىل مبادئ ثالثة ، و ميكن)4(تكون اللّغة يف الالشعور

أنّ الذين ركزوا على العالقة بني املنشئ و النص راح يلتمس مفاتيح األسلوب يف شخصـية املنشـئ،        : أوهلا
  ".اختيار"و انعكـاس ذلك يف اختياراته حال ممارسته لإلبداع الفـين و بذلك رأى أنّ األسلوب 

من اهتم بالعالقة بني النص و املتلقي، التمس مفاتيح األسلوب يف ردود األفعال و االسـتجابات       أنّ : ثـانيا
  . ، و من مث يكون األسلوب قوة ضاغطة على حساسية املتلقي)اليت يبديها املتلقي أو السامع ( 

إذ رأوا وجوب ) املتلقي املنشئ و ( أنصار املوضوعية يف البحث أصروا على عزل طريف عملية االتصال : ثـالثا
  .التماس مفاتيح األسلوب يف وصف النص لغويا

و ما اختالفام إال من منطلق الزاوية اليت يستفتح ا وصف النص، فمنهم من قال بأنه احنراف عـن منـط،         
تتنـوع   و منهم من رأى بأنه إضافات إىل تعبري حمايد، و منهم من رأى أنه خواص منظمة يف السمات اللّغوية

       .)5(بتنوع البنية و السياق
هو فصل بديهي يعمد إليه يف البحث  و التحليل، باعتباره "املخاطب، املخاطَب، الخطاب" و هذا الفصل بني

                                                
  ) .ب.ل.س(، مادة 1988،ط 3يل بريوت، جلسان العرب احمليط، قدم له عبد اهللا العاليلي، دار اجل: ينظر ، ابن منظور 1-
  . 145األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام  -2

 . 9املرجع نفسه، ص  3-
  . 7، ص )ت-د(األسلوب و األسلوبية، ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء القومي لبنان، : بيري جريو -4
 . 45، ص 3اهرة،طاألسلوب دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب الق: سعد مصلوح - 5
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معينا على استشفاف حتديد األسلوب يف ماهيته و مقوماته،مع عدم الغفلة عن التفاعل العضوي القائم يف عملية 
  . )1(ر الثالث تكون مثلثا ال يكتمل ينقصان إحدى العناصراخلطاب و أنّ العناص

و يف خضم هذه التحليالت بدأ مفهوم األسلوب يتحدد و يتسع يف الوقت الذي بدأت فيه الدراسة تأخذ      
، لكن مضمون كلمة أسلوب واسع جدا، و هو عنـدما  "األسلوبية"شكالً منظما؛ جعل بعضهم يعطيها اسم 

ر غبارا من املفاهيم املستقلة، هذه الدراسات تقوم على قواعد مشتركة باسم األسـلوبية،  خيضع للتحليل يتناث
جيمع بينها أا تعمل يف ميادين، ووفق مناهج واضحة، فأصبحت هذه الكلمة تعطي جمموعة من الطرق املتميزة 

لى حني بعضـها اآلخـر   اليت ال ترى األسلوب إال من خالل مظاهر خاصة، و بعضها ال يتناول إالّ اإلطار، ع
هجر هذا املصطلح ألنه أخذ مييل حنو االختالط أكثر فأكثر؛ ألن األمر مرتبط مبفهوم األسلوب نفسه و بتطوره 

   .)2(التارخيي
و املشكلة األساسية ترجع يف قسم كبري منها إىل الوضع العام املفترض لألسلوب، من حيث تداخله بـني      

غرض األسلويب يف حقيقته يف االني، و هذا التقابل يف مفهـوم األسـلوب بـني    علمي اللّغة و األدب، ألن ال
  : العلمني السابقني يعين

  .حتليل األسلوب مبناهج اللسانيات و أسسها من ناحية -
    .)3(حتليله مبناهج األدب و أسسه من ناحية أخرى -

و املتمثـل يف العالقـة الرأسـية بـني      و هلذا سيعاجل يف الصفحات املوالية األسلوب بوصفه مشكلة رئيسية،
فما الدور الذي كان يؤديه مصطلح األسلوب يف القرن العشرين بعد ظهور مصطلح ". األسلوب و األسلوبية"
  .و جتاورمها معا؟" األسلوبية" 

يـة  إنّ هذا السؤال يقود إىل طبيعة الدراسات األسلوبية ذاا، و أول ما يالحظ عليها هو سيادة الرتعـة العلم 
لكنها ختتلف عن  -علم اللّغة -ما دامت األسلوبية قد نشأت يف حضنها ،)4("علم اللّغة"الصارمة، حماكاة لـ 

اللّغة يف كوا ترشدنا إىل اختيار ما جيب أخذه من هذه املادة للتوصل إىل التأثري يف املتلقي، فاألسلوبيـة هي 
  . )5(البحث يف األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب

كالم مستمر و انتقاء مستوى ذي ( إذن من الضروري حتديد املادة الكالمية اليت تدور حوهلا الدراسة األسلوبية 
  . لكي يصلح للدراسة األسلوبية) أسلوب معني

من هذه الزاوية وجدت األسلوبية نفسها تعود إىل األسلوب كي يساعدها على التصنيف بني مستويات الكالم 

                                                
 .  80 -79األسلوب و األسلوبية،ص : عبد السالم املسدي 1-
 . 7 -5األسلوب و األسلوبية، ص : بيري جريو،ينظر  2-
 . 19حنو نظرية أسلوبية لسانية، ص : فيلي ساندريس  3-
 .19دراسة األسلوب بني املعاصرة و التراث، ص : أمحد درويش 4-
 . 11جا نقديا، ص األسلوبية منه: حممد عزام 5-
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ر قد يتشابه مع الدور القدمي الذي كان يقوم به علم األسلوب مع البالغة، لكـن الفـرق   املختلفة، و هو دو
فبعد أن حددنا العالقة الرأسية بني املصطلحني بقي أن  -إن صح التعبري -الرئيسي أنّ الدور القدمي كان معياريا

) ني جمموعة من النقـاط املتجـاورة  و العالقة األفقية يف معناها رصد العالقات ب( حندد العالقة األفقية بينهما، 
فالدائرة اليت تغطيها دائرة األسلوب أوسع و أمشل من تلك اليت تغطيها كلمة األسلوبية، فقد دخل مصـطلح  
األسلوب يف الدراسات البالغية و النقدية، سواء، باعتباره نظاما و قواعد عامة كما كان يف منهج الدراسات 

اد املبادئ العامة لطبقة من طبقات األسلوب، أو للتعبري يف جنس أديب معني، الكالسيكية، و اليت تسعى إىل إجي
أم باعتباره خصائص فردية كما تتجه املدارس احلديثة الوصفية على اختالف بينها؛ إذ كانـت هـذه دائـرة    

علمي حمدد  الوصول إىل وصف و تقييم: " األسلوب، فإن الدائرة اليت حتتلها األسلوبية أضيق بكثري؛ ألا تعين
،و تبقى اإلشارة إىل أن ظهور مصـطلح  "جلماليات التعبري يف جمال الدراسات األدبية و اللّغوية على حنو خاص

؛ إمنا حتددت للمصطلح القدمي دائرة و وظيفـة يف إطـار املصـطلح    "األسلوب"مل يلغ مصطلح " األسلوبية"
  )1(.اجلديد
شأنه ( ل منهما، فلعلم األسلوب جانب نظري و آخر تطبيقي و توضح هذه الفكرة ماهية العالقة بني ك     

، إال أنّ السائد عموما هو استعمال مصطلح األسـلوبية لإلشـارة إىل   )يف ذلك شأن الفروع العلمية األخرى
اجلانبني معا، من غري أي تفريق بينهما، و على الرغم من أن هذا االستعمال عام وال يغري شيئا من مضـمون  

إال أن  نظرية األسلوب تستعمل لإلشارة إىل علم األسلوب اللّغوي العام، و تستعمل األسـلوبية  االصطالح، 
  ). املعيارية منها و الوصفية( لإلشارة إىل كل من علم القواعد التطبيقية لألسلوب، و علم الرسائل األسلوبية

ساس يف اكتمال بناء النظرية يف النهاية، وعليه فكل منهما يشترط اآلخر؛ ألنّ الظواهر األسلوبية احلقيقية هي األ
     .)2(وألا ال تستطيع أن تصف قدرا من املواد اللّغوية امعة وغري املتجانسة من غري أساسٍ نظري يعتمد عليه

إجرائيا مع األسلوبية، وإن كانت مثة دراسات  القد سبق القول إن حتديد األسلوب يقتضي على األقل توا شج
ات األسلوب مبعزل عن حتديد األسلوبية، فمن اجللي أا سقطت يف التكرار، أو أـا أضـفت   تناولت حتديد

غموضا على تلك التحديدات من حيث أرادت الكشف عنها، وعملية املواشجة بينهما هي عمليـة اختـزال   
كـس  وجتنب التكرار وعملية تبسيط للمشكالت اليت يثريها حتديد األسـلوب لتسـتجيلها األسـلوبية والع   

   .)3(صحيح
  
  
  

                                                
 .20 -19بني املعاصرة و التراث، ص  باألسلو: ينظر، أمحد درويش 1-
 . 20حنو نظرية لسانية أسلوبية، ص : سفيلي سا ند ري 2-
  . 22البىن األسلوبية، ص : حسن ناظم 3-
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  :تـــاريخ األسلــــوبيـة  -ج
إذا كانت البالغة تدرس األسلوب مبعيارية نقدية، فإنّ األسلوبية تطمح ألن تكون علمية تقريرية، تصف         

  .)1(-إن صح التعبري-الوقائع و تصنفها بشكل موضوعي و منهجي، و هذا ما جعلها تتجاوز البالغة
م، حني أطلق 1875و يذهب الدارسون إىل أا بدأت عام  )2(ال يراها إالّ هكذا، )م1846" ( رفور سيست"و 

هذا املصطلح على دراسته األسلوب عرب االنزياحات اللّغوية  و البالغيـة يف الكتابـة   " درجا بلنتس" بوفون 
  .)3( األدبية، أو هي ما يفضله الكاتب من الكلمات و التراكيب

م 1886يف عام " جوستاف كويرتينغ" فيما أعلنه الفرنسي" علم األسلوب"مولد و يذهب آخرون إىل أن       
إنّ علم األسلوب الفرنسي ميدانه شبه مهجور متاما حىت اآلن، فوضعوا الرسائل يقتـصرون فيهـا  « : يف قوله

  .)4( »...على تصنيـف وقائع األسلوب اليت تلفت أنـظارهم طبقا للمناهج التقليدية
األسلويب يف النقد األديب طريقه منذ القرن العشرين بني شكوك متكاثفة خيمت على شـرعية   و قد شق التيار

مرة إىل القواعد التعليمية القدمية، و أخرى إىل ضبابية الذوق الفين و احلـس  : وجوده، دفعت به مدا و جزرا 
 أوائل القرن العشرين، فكان هذا فظهورها يف الـقرن التاسع عشر مل يرق ا إىل معىن حمدد، إالّ يف )5(.اللّغوي

التحديد مرتبط بشكل وثيقٍ بأحباث علم اللّغة،حىت ظهـرت بـوادر النهضـة اللّغويـة يف الغـرب فيمـا       
إذ أكدت الصلة بني املباحث اللّغوية و اآلداب، و ظل األمر كذلك إىل أن  )Philologie(" الفيلولوجيا"يسمى
   -و قد وضح ذلك سابقا فيما خيص عالقة األسلوبية باللسانيات -)6(أسس علم اللّغة احلديث" سوسري" وضع
بأن علم األسـلوب قـد   ) مCharles Bally ( )∗()1865- 1943 "(شارل بايل"م جزم 1980ففي عام      

تأسست قواعده النهائية و يتمثل مفهوم علم األسلوب عنده يف جمموعة من عناصر اللّغة املؤثرة عاطفيا علـى  
القارئ، و مهمة علم األسلوب هي البحث عن القيمة التأثريية لعناصر اللّغة املنظمـة، و الفاعليـة   املستمع أو 

املتبادلة بني العناصر التعبريية، اليت تتالقى لتشكل نظام الوسائل اللّغوية املعربة، و هو على هذا يدرس العناصـر  
األسـلوبية  ( بريي، و صب هذه األفكار يف كتابيـه التعبريية للغة املنظمة من وجهة نظر حمتواها التأثريي و التع

الذين يعتربان اللبنة األوىل يف صرح األسـلوبية العلميـة،         ) م1905، و امل يف األسلوبية م1902الفرنسية 

                                                
 . 17األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام 1-
 .13ريب، ص األسلوبية و البيان الع: عبد املنعم خفاجي  2-
 . 17األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام  3-
 . 5األسلوب و األسلوبية، ص : بيري جريو 4-
 .17األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام  5-

 . 172البالغة و األسلوبية، ص  : حممد عبد املطلب -6
نانية و السنسكريتية، تتلمذ على يد سوسري، فاستهوته وجهة ، اختص يف اليو)م 1947 -1865(لساين سويسري، ولد جبنيف و مات ا - ∗

  األسلوبية : عبد السالم املسدي. اللسانيات الوصفية، و عكف على دراسة األسلوب يف ضوئه، فأرسى قواعد األسلوبية األوىل يف العصر احلديث
  .241و األسلوب، ص 
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   )1(.و فيهما أقام األسلوبية على تعبرييـة اللّغة
بحت مباحثه موضع إشفاق بعد مقارنتها تناوبت عليه روح الشك حىت أص" بـايل"لكن اجلهد الذي قدمه     

باختبارات الدراسة احلديثة، إذ ركزت على اجلانب التأثريي و العاطفي يف اللّغة، و جعل ذلك يشكل جـوهر  
األسلوب و حمتواه، و هذه االلتفاتة تشكل مظهرا بارزا من مظاهر انفتاح الدراسة األسلوبية علـى اجلانـب   

به دراسة األسلوب األديب، و بالتايل فهو مل ينقل علم األسلوب إىل األدب، و يبـدو  التأثريي، إالّ أنه مل يقصد 
مبفهومها  –أن حماولته الستئصال اللّغة األدبية من ميدان الدراسة األسلوبية، و استبعاده أدوات التعبري يف اللّغة 

رضته، ألن مثل هـذه الدراسـة   من ميدان الدراسة األسلوبية كان من أكثر األسباب اليت أدت إىل معا -العام
  . )2()خاصة عندما يستخدم الفرد اللّغة بقصد مجايل ( تكون مزعزعة و غري عملية موجهة نظر منهجي

؛ أي أنّ تشبيه النظام اللّغوي "سوسري" قد استدرك اجلانب الذي أسقطه أستاذه " بـايل"مهما يكن فإن       
يف اللعبة يالحظ أنه نسق بدون قلب، أي أنه نسـق يفتقـد    بقطعة الشطرنج وحده كفيل بأن جيعل املبتدئ

  .اجلانب الوجداين، فهذا اجلانب هو الذي حبث عنه
متعاونة مع أصحاب التيار الوضعي " بايل"و قد سامهت املدرسة الفرنسية يف إمخاد جذوة املباحث اليت قدمها 

   .)3(فقضي على هذه املباحث باالنزواء عن جماالت الدرس النقدي
عن أزمـة  -"ماروزو"-وعرب"   M.Cresset" " كراسو"، و " Marouzeau Jules" "ماروزو: "و من أبرزهم 

الدراسات األسلوبية اليت تتذبذب بني موضوعية اللسانيات و نسبية االستقراءات، فنادى حبـق األسـلوبية يف   
  .)4(شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة األلسنية العامة

على هذا النداء من بعـده يف  "  A.Warren" "وارين"و " R.Wellk" " رينيه ويليك" ن كما اعتمد كل م     
جتذير جدلية البحث لبناء أصولية املناهج النقدية، فأقام التحليل ) م 1948النظرية األدبية عام ( كتاما املشترك 

            حة، و انتـهيا إىل أنّ مبنـهجيات العلـوم الصـحي    -األدب-على مقارعة منهجية العلوم اإلنسانية، و منها 
للدراسات األدبية مناهجها النوعية، و هي مناهج موفقة، فإن مل تطابق غالبا مناهج علوم الطبيعة، فإـا ال  « 

  .)5(»تقلّ عنها عقالنية
  
  
  

                                                
 . 18األسلوبية منهجا نقديا، ص: حممد عزام  1-
 .11- 10األسلوبية مفاهيمها و جتلياا، ص: ، و موسى ربابعية175البالغة و األسلوبية، ص : مد عبد املطلبينظر، حم 2-
  . 22البالغة العربية أصوهلا و امتدادا ا، ص : حممد العمري 3-
 14.األسلوبية و البيان العريب، ص : حممد عبد املنعم خفاجي 4-
 . 28سلوب ، ص األسلوبية و األ: عبد السالم املسدي 5-
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"   ليوسـبيتزر "لكن هذا الشطط العقالين يف منهج البحث استفز بدوره ردود فعـل مضـادة مـن طـرف     
)L.Spitzer  ()*( عام )ر النظرة إىل األسلوب و إمكانية اإلفـادة منـه يف دراسـة    )م1960 -1887إذ طو ،

النصوص األدبية، و خباصة ذلك اجلسر الذي أقامه بني دراسة اللّغة و دراسة األدب، و أسس األسلوب املثالية 
  . )1(صوص األدبيةفأحدث اثر ذلك حتوالً أساسيا و جوهريا يف اإلفادة من اللّغة، يف دراسة الن

و دراسة األسلوب الفردي لألديب، من خالل اعتـماده على الكشف عن مالمح لغويـة تشـكل ظـاهرة    
، إنّ أسلوبيته تبحث عن روح املؤلف يف لغته، و من هنا اتسمت أسلوبيته باملزج بني ما هو لسـاين     )2(أسلوبية

و من هنا ميكـن نعـت منهجـه    ، )3(ق الشخصيو نفسي ، و يستند منهجه يف التحليل األسلويب إىل التذو
  . باالنطباعية، فكل قواعده العملية منها و النظرية قد أغرقت يف ذاتية التحليل، و قالت بنسبية التعليل

و مع الستينات من القرن العشرين، اطمئن الباحثون إىل علم األسلوب، و حتول املخاض من جدلية الوضعية        
،حضـرها أبـرز   ) أمريكا" (أنديانا"حيث انعقدت ندوة يف جامعة ، )4(ئية املمارسة و التنظريو املثالية، إىل ثنا

 )∗()Roman Jakobson" (رومان جاكوبسـون "،و من بينهم "الدراسات األسلوبية"اللّغة، و نقاد األدب، وحمورها علماء 
بناء اجلسر الواصل بني اللسـانيات    فبشر يومها بسالمة " اللسانيات واإلنشائية:"الذي ألقى فيها حماضرته حول

  .و األدب
م ازداد األلسنيون اطمئنانا إىل ثراء البحوث األسلوبية، و اقتناعـا مبسـتقبل حصـيلتها    1965و يف عام      

أعمال الشـكليني الـروس مترمجـة إىل    ) Tzveton Todorov"(تودوروف"املوضوعية، و ذلك عندما أصدر 
 -من أهم روافد الدرس اللّغوي و األسلويب، و سنعود إىل هذا فيما بعد إن شاء اهللا و اليت تعد - . )5(الفرنسية

، و قد اختذ لبحثه حمور العالئق التركيبية          " األدب و الداللة" مث وفّق يف بلورة قواعد أصولية اإلنشائية يف مصنفه 
مـن رواد   و يعترب(  )6(ة املنهج النقديو العضوية، بني األدب مضمونا و منطوقًا، و حاول رسم حدود فلسف

 -بعد احلـرب العامليـة األوىل   -و تأيت املدرسة األملانية"). هنريش بليث" البالغة اجلديدة يف فرنسا على رأي 

                                                
، كما أفاد من دراسات هذا األخري خاصة يف االعتناء "فرويد - غروس -بريغسون -كارل فوسلر"قد بىن رؤيته هذه متأثرا بآراء : ليوسبيترز -  *

األسلوبية : ربابعية موسى. باجلوانب السيكولوجية للمبدع، و كان نتيجة ذلك أن قوى اجلسر بني علمي اللّغة و األدب، من خالل العناصر النفسية
  .11مفاهيمها و جتلياا، ص 

 . 11األسلوبية ماهيتها و جتلياا، ص : موسى ربابعية  1-
 .12املرجع نفسه، ص  2- 
 .  35-34البىن األسلوبية، ص : حسن ناظم -3
  .19األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام -4
، و عنه تولدت "النادي اللساين مبوسكو" م أسس مبعية ستة طلبة 1915و يف سنة م، اطلع على أعمال سوسري، 1896ولد مبوسكو سنة  - ∗

خاصة يف " اإلنشائية و الصرفية" ، و هو النادي الذي احتضن خماض املناهج البنيوية يف صلب البحوث 1920مدرسة الشكليني الروس يف سنة 
  . 245وب، ص األسلوبية و األسل: حبوث وظائف األصوات انظر عبد السالم املسدي

  .24-23األسلوبية و األسلوب، ص: عبد السالم املسدي 5-
 . 19األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام 6-
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إالّ أا  ةلتؤدي دورا خطريا يف تطبيق املفاهيم اللّغوية على األدب، و إن كانت يف بدايتها ذات ميول رومانسي
أن يطابق بني اللّغـة     )  K-Vossler"( كارل فوسلر"اللّغوية بصورة أساسية، و استطاع  لدراسـةحتولت إىل ا

حيث أصبحت اللّغة عنده نوعا مـن  ( و الفن يف دراسة تركيب اجلملة لغويا، ودراسة األدب كعملية فردية، 
  .ومفهوم اللّغة عنده طاقة و نشاط خالّق) الفن 
، استقرار األسلوبية علمـا ألسـنيا   ) S.Ullmann"( ستيفن أوملان" األملانية يبارك و تتوجيا جلهد املدرسة      

إنّ األسلوبية اليوم هي أكثر أفنان األلسنية صرامة، على ما يعتري غائيات هـذا  « : م قائال1969ًنقديا سنة 
بية من فضل على النقد العلم الوليد و مناهجه و مصطلحاته من تردد، و لنا أن نتنبأ مبا سيكون للبحوث األسلو

) M.Foucault( " ميشال فوكـو "م، تلـقى 1970، و يف الثـاين من ديسمرب )1(» األديب و األلسنـية معا 
فيتعاطى فيه على عادته يف حبوثه حتليال أصوليا، تناول العالقة " بسلطان الكالم"بفرنسا درسه األول معنونا إياه 

طاب و الواقع، و يعمد إىل موارنة التفريع النوعي للفكر الفلسفي بالتقسيم التأسيسية اإلجرائية القائمة بني اخل
الكيفي للواقع الكالمي، فينتهي إىل أنّ كالّ من فلسفة الذات الفاعلة و فلسفة التجربة املنشئة، و فلسفة القرائن 

  .الشاملة ترتبط بعامل اخلطاب املخطوط منه و املقروء و املتبادل ارتباطا مائعا
، فيـنقض  "األسلوبية و اإلنشائية يف فرنسا"كتابه عن )  F.Deloffre" ( دي لوفر. ف"العام نفسه يصدر  و يف

فيه مبدأ البحث األصويل يف منهجية العمل األسلويب، معرضا عن متثل قواعد املوازنة بني عقالنيـة املنـهج يف   
سلما بداهة، و مصادرة مبا قبلية املنهج يف العلوم الصحيحة و عفوية االستقراء يف حقول العلوم اإلنسانية، و م

      .)2(كل حبث أسلويب
فهذا املخاض الذي عرفته دراسة األسلوب سواء يف صلب املدارس اللسانية منها و النقدية، أو يف معزل      

  عن هذه و تلك هو الذي فجر بعض مسالك البحث احلديث، وأخصب بعضها اآلخر، فأما الذي تفجر فهو 
  اجلديدة، و أما الذي ازداد ذا اجلدل و املخاض ثراء و خصبا فهو علم العالمات) أو البويطيقة" ( تيقةالبوي" 
 "La Sémiologie " إذ امتدت بينه و بني النقد األديب أسباب متكاثفة جتسم شبكتها اليوم نزعة يف النقد ،  

، وقد محل ريادا يف املدرسة ) Sémitique littéraire(، " عاملية األدب"و التحليل، اصطلحت على نفسها بـ
  . )Greimas A.J. ()3  "(قرمياس"الفرنسية

، لذلك انعكس هذا كله يف دراسات ) Sémiotiques( و على هذا فإم جعلوا لدراسة الرمز علما خاصا     
  ضح بني لغة العلم النقاد الشكليني، برزت فيها أمهية التحليل اللّغوي الذي قام على أساس من التمييز الوا

    .)4(و لغة األدب

                                                
 . 24 -23البالغة و األسلوبية، ص : حممد عبد املطلب -1
 . 20األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام- 2
  .25األسلوبية و األسلوب ،ص:املسدي  - 3

 . 28ألسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص ا: سعد مصلوح 4-
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لقد اعترف منظرون حمدثون « :و هو بصدد تبيني أمهية هذا التحليل" هينريش بليث" كما يوضح هذه املسألة 
و أسلوبية االنزياح و حاولوا إدماجهـا  . "élocution"و غريهم بدقة فن العبارة القدمي" (...) تودوروف"مثل 

كانت النماذج احملصلة ذه الطريقة أحيانا أكثر متاسكا من البالغة الكالسيكية . بنويةاعتمادا على اللسانيات ال
غري أا خبالف األخرية تتخلى بشكل يكاد يكون تاما عن التوجه التداويل وحياول النموذج الذي سـنقترحه  

  . )1(»ى احلالتطوير النتائج اليت توصل إليها هؤالء الباحثون، و حتسينها بل و تصحيحها إذا اقتض
 Damas( "داماسو ألونسـو " جناحا كبيـرا مع املدرسـة اإلسبانية على يد ولقد صادفت األسلوبـية       

Alonso ( و كان مرتكز املدرسة تطويع وجهيت نظر املدرستني األملانية و الفرنسية، فمن وجهة نظر أوىل تعد ،
رتكزا أساسيا يف التحليل األسلويب، و من وجهة أخرى ارتكزت امتدادا للمثالية األملانية، حىت اختذت احلدس م

متثل دراسة كل شـيء يـربز   " ألونسو"، و الدراسة األسلوبية عند )2(على املبادئ السوسريية بتعديالت معينة
ىن خصوصية العمل األديب، مع االهتمام بالناحية السطحية خلدمة املضمون، الذي يتعلق باملعىن و التأثري، و قد تب

من خالل التركيب الصويت للكلمة، ال تركيبها املقطعـي فحسـب       ) الرامـز و املرموز إليه(أمهية العالقة بني 
أو كل التيـار  ( و ليس املرموز له ما يتصل باملعىن فقط؛ بل هو تركيب من عناصر معنوية و تأثريية و خيالية 

  .و يتسع لتصبح القصيدة كلها رمزا أدبيا، أما الرامز فه)املعقد الذي ميكن توصيله عند الكالم 
ورمبا أمهيـة البحث األسلويب عنده تتـمثل يف وضوح الكيفية اليت يبين ا ذلك اجلسر بني املرموز له و الرامز   

 .)3(هو يف حالة التكوين

  : ما بني البالغـة و األسلوبيـة -ج   
شروع أن تستوقف األسلوبية نفسـها يف ضـرب مـن    يف مفترق هذا املخاض التارخيي يبدو أنه من امل      

االستبطان الذايت؛ و ذلك باالجتاه إىل البحث يف أسس التفكري األسلويب من حيث منطلقاته النظريـة، و مـن   
حيث تشكالته العملية، و ليس  احلل يف إتباع هذا االستبطان النظري؛ إذ كلما ساءل العلم نفسه حتتم االمتثال 

  :  األصويل وأبرزها اثنتانإىل قواعد التفكري
  . أالّ خيلط البحث بني نظريات املعرفة اليت تستند إليها مادة علمه: أوهلما -  

  أالّ ينجر صاحبه و هو يبحث عن فلسفة لعلمه إىل تسلسل دائري خيصب العقل التجريدي، : وثانيهما -
 )4(.و بالتايل التصور الفلسفي احملض، و هو خيص العلم ذاته

إلقرار األصويل املتكاثف يف السنوات املاضية لئن كاد يشمل جماالت البحث اللساين، فإنه خـال مـن   فا      
و للعلة نفسها ال يكون بناء أصولية ما، سليما  . يف بعدها الفين احملض" التحديد"حماوالت الكشف عن قضايا 

                                                
 .65،ص1999حممد العمري إفريقيا الشرق املغرب، ط : البالغة و األسلوبية حنو منوذج سيميائي لتحليل النص،ترمجة و تعليق: هينريش بليث -1
  . 27البىن األسلوبية، ص : حسن ناظم -2
  . 179 -178البالغة و األسلوبية، ص : ينظر، حممد عبد املطلب -3
 . 27 -26األسلوبية و األسلوب، ص : ينظر،عبد السالم املسدي -4
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  . )1(إالّ إذا أقيم أسه على تلك القواعد
حص النص األديب بالطرق األسلوبية التقليدية، أو بوسائل األسـلوبيات املوسـعة،           هذا باإلضافة إىل أنّ ف    

أو باالسترشاد مبقوالت اللسانيات و استمداد مناذجها إمنا يتطلب التمكن من أدوات التحليل اللسـاين علـى   
مفارقة ما بـني البالغـة   ، وهذا قد أدى إىل إحداث )2(" الصوتية، الصرفية، النحوية، والداللية : " مستوياته

باعتبارها علما لسانيا قدميا، و األسلوبية باعتبارها علما لسانيا حديثا؛ و من هنا يصبح االخـتالف اختالفـا   
فالعلوم اللسانية القدمية اليت سارت البالغة يف هديها، كانت تنظر إىل اللّغة بوصفها منطوية على ثبات . منهجيا

احلديثة تنظر إىل اللّغة بوصفها متغرية و متطورة؛ و إن كان مثة ثبات معني فإنـه   حقيقي، بينما العلوم اللسانية
واجتاه اللسانيني إىل إحداث هـذه املفارقـة    .)3(ينظر إليه بوصفة ضرورة منهجية تلجأ إليه اللسانيات خاصة

ـ  -و قد ذكرنا هذا يف املدخل -املنهجية بني مصطلحي الوصفية و املعيارية م علـى البالغـة   دفعهم إىل احلك
فتجعل وجهتها إصدار األحكام، و حتديد األمناط، وتقييم القول علـى   -كما كان الشأن يف النحو-باملعيارية

بعـد   عفإنّ البحث األسلويب يعتمد على املنهج الوصفي، كما يهتم بتفسري اإلبدا. حسب الشرائط  و املعايري
علـى   -بعد أن يوجـد -إلبداع بتحديد مواصفاته و حتاكمهجتسيده يف أدائه اللّغوي، و من مث البالغة تسبق ا

  . حسب حتقق تلك املواضعات
فباإلضافة إىل جتاوز األسلوب املعايري الثابتة؛ إذ إنه يبحث عن ظواهر أدائية يف سياقات معينة، وما لتلـك      

   .)4(آخرالتنظيمات من مسات فنية، ويشترط أالّ خيلط بني ظاهرة يف عصرٍ وبني سواها يف عصرٍ 
على أنّ املنطلق املنهجي الذي تتأسس عليه األسلوبية هو التمييز الواضح بني حمورين، يعترب الفصـل املنـهجي   

احملـور التـارخيي          :بينهما من أبرز إجنازات الفكر العلمي احلديث، خاصة يف منظومة العلوم اإلنسانية، و مهـا 
)Diachronique ( التزامين"، و احملور اآلين " )Synchronique ( و الذي يسعى يف حتليله للظواهر على مجلة ،

و أبنيتها املشتركة، و انتظامها يف نسق ديناميكي، و يربز السياقات اليت تنتجها و طريقة تكيفها معها  )5(عالقاا
  .من منظور علمي صحيح

هو يرتل مرتلة العرض، ضمن األبعـاد  فهذا احملور األول يف مضمار املقارنات يعد جمسما للبعد األفقي، إذ      
الوجودية لألسلوبية، و يشده بعد ثان هو مبثابة الطول املخترق لزاوية العرض، و مـداره حتديـد األسـلوبية    

مبقارنتها بالبالغة، و قوام مصادرتنا اليت ننطلق منها؛ هو أنّ لألسلوبية واللسانيات أن تتواجدا، أما األسـلوبية    
حتفظ إىل حـني ألننـا سـندخل يف عالقـة      -)6(ين فكريني، فتمثالن شحنتني متنافرتنيو البالغة، كمتصور

                                                
 . 32األسلوبية و األسلوب ، ص : ينظر،عبد السالم املسدي -1
 . 17األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح -2
 . 18البىن األسلوبية، ص : حسن ناظم- 3
  . 19، ص معاصرة و تراث: البحث األسلويب: رجاء عيد- 4

 . 9- 7، ص  2004 1بالغة اخلطاب و علم النص، دار الكتاب املصري القاهرة ط: صالح فضل: ينظر 5-
  . 52 - 51األسلوبية و األسلوب، ص : عبد السالم املسدي 6-
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غري أن هذه املفارقة ال تعين املقاطعة النهائية بينهما، ذلك أنّ هناك بعض القضايا اليت ميكن  -االستبدال و الوراثة
تحليل قضايا بالغية يف اخلطـاب  لألسلوبية أن تشترك فيها مع علم البالغة، و خباصة إذا تناولت األسلوبية بال

  .)1(األديب، تشكل عالمات أسلوبية فيه
فاحلصيلة األصولية يف مقارعة البالغة باألسلوبية، تتلخص يف أن منحى البالغة متعـالٍ؛ بينمـا تتجـه          

بينما  –نسيب  حتفظ –" ما هي"األسلوبية اجتاها اختياريا، معىن ذلك أن احملرك للتفكري البالغي قدميا يتم بتصور 
  . )2(يتم التفكري األسلويب بالتصور الوجودي، لذلك اعتربت األسلوبية أن األثر الفين معرب عن جتربة معيشة فردية

وهناك من العناصر اجلامعة بينهما؛ فإذا كانت البالغة تعتمد على قوانني النحو و ما تتيحه من حرية و اختيار 
أنّ األسلوبـية ليست إالّ صورة متقدمة للبالغة؛ حيث يظل النحـو      يف العـالقات لتراعي مقتضى احلال، و

و قوانني اللّغة عمودا فقريا جامعا، والبالغة تقع موقعا وسطا بني النحو و التراكيب التواضعية للكالم، و بـني  
حممـد  : "و اعترف ذا كثري من البـاحثني  - )3(األسلوبية اليت صعدت من اندفاعها يف اخلروج عن األصول

فاألسلوبية تقفو . -؛ إذ يعترب البالغة عالقة بني األسلوب و املعىن" األصول"يف كتابه " متام حسان" ، و"مفتاح
ما ميكن التصرف فيه عند استعمال اللّغة، فالنحو ينفي، و األسلوبية تثبت؛ معىن هذا أن هذه األخـرية علـم   

   .)4(البنوية النتظام جهاز اللّغةلساين يعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد 
سابقًا فال ميكن إنكار تلك العالقة بني البالغة و األسلوبية؛ إذ تتقلص هذه األخرية أحيانا  لو بناء على ما قي    

حىت ال تعدو أن تكون جزًءا من منوذج التواصل البالغي، و تنفصل أحيانا عن هذا النموذج، وتتسع حىت تكاد 
   )5(.لها، باعتبارها بالغة خمتزلةمتثل البالغة ك

ويرقى هدف األسلوبيون إىل ترتيل األسلوبية مرتله املنهج الذي ميكن القارئ مـن إدراك انتظـام خصـائص    
األسلوب الفين إدراكًا نقديا، مع الوعي مبا حتققه تلك اخلصائص من غايات و وظائفية؛ فهي علـم حتليلـي   

إنساين عرب منهج يكشف البصمات اليت جتعل السـلوك اللسـاين ذا    جتريدي يرمي إدراك املوضوعية يف حقلٍ
  )6(.مفارقات عمودية

يبقى أنّ األسلوبية علم يرقى مبوضوعه، أو هو يعلو عليه لكي حييله إىل درسٍ علمي، و لوال ذلك ملا حازت      
بيد  ،)7(اللسانيات باألدب األسلوبية على هذه الصفة، و ملا تعددت مدارسها و مذاهبها، و يف جمملها متثل صلة

  .أا ال تعين القطيعة الكاملة مع التراث البالغي
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  .  133، ص 2002 1اللّغة دراسة متهيدية منهجية متخصصة يف مستويات البنية اللّغوية، دار البالغ للنشر و التوزيع، ط يف: أمحد الشامية 3-
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وباستبطان احملركات اليت حددت نقاط التقاطع، و نقاط التماس بني حقلي البالغة و األسلوبية، و بتتبـع      
نفسه، فهي نفي هلا و امتداد منهج التارخيية، ويتبني أنّ األسلوبية وليدة البالغة و وريثتها، و جتاوز هلا يف الوقت 

  . )1(يف آن واحد، و هي مبثابة حبل التواصل و خط القطيعة
I - االجتاهـات األسلوبيـة :  

إنّ البنويـة مثرة نتاج معريف، و حصيلة تراكم ثقايف، كانت تعمل داخل منظومة الفكر الغريب، يف الوقت       
بحث، و أزاح اإليديولوجيات عن املعرفة العلمية؛ األمر الـذي  الذي أجنز فيه العلم ثورة يف املنهج و طرائق ال

بل إنّ البنويـة  ( لكل منفعة أو فلسفة أو إيديولوجية،  -إن صح التعبري-أسفر عن عداء املنهج البنوي الواضح 
 ، و مل تعد الفلسفة سوى استراتيجية تتلخص مهمتها يف النقد،   الثامن عشـر )تتزهر عند اية اإليديولوجيا

إىل تدمري أطر البالغة، و هذه احلركة ارتبطت بثورة هلا أصـول   ةحركة أدت باالشتراك مع الرومانسي دللميال
فما دامت البالغة تعبري عن ثقافـة     -عند الغرب -قدمية، و منذ ذلك التاريخ حىت يومنا هذا مل تنته دورا بعد

حنملها عن اإلبداع األديب و اللّغة أن تتغري، كما  و ليست جمرد كشكول بسيط من القواعد؛ فالبد للفكرة اليت
بـني رؤيـتني    -بشكل مائع و عائم -تغريت الفكرة عند اإلنسان و اتمع، فالقرن الثامن عشر حدد احلدود

  .)2("وجودية و جوهرية: " للعامل
تبع النموذج العلمي املعترف به إنّ انتقال البالغة من املعيارية إىل الوصفية و من القاعدة إىل الظاهرة ال ي        

يف الدراسات اإلنسانية كلها فحسب؛ و إمنا يتبع أيضا نوعا من الضرورة املعرفية اليت تتسق مع طبيعة التحول 
احلضاري يف العصر احلديث، و على إثر هذا أصبحت القواعد املتحكمة يف األدب و أنظمته هـدفًا مسـتمرا   

، فأصبح املبـدعون هـم   "أنظمتهم اجلديدة" إمكانيام اخلالقة يف ابتكار  ينقضه املبدعون، و جيربون بدال من
  . )3(املشرعون ملبادئهم

فهذه النظرة كانت نقطة االنعطاف اليت غريت منحى البالغة، إذ أخذت حبوثها تنمو منذ اية عقد اخلمسينيات 
    .)4(أهدافها و براجمها حىت اآلن، عرب ثالثة آفاق متجاورة و متـتالية، و إن كانت متباينة يف

و ال تـتعلق هذه اآلفاق باالجتاهات الداخلية للدراسات البالغية اجلديدة فحسب؛ و إمنا متثـل طرائـق         
م، عرفت  1958عـام)∗(" البالغة اجلديـدة" خمتلفة يف منـظور التجديد و أدواتـه املنهجية، فولد مصطلح 

  حىت انتهت يف آخر  ، و تفرعت إىل تيارات عديدة متخالفة"بروكسل"هذه املدرسة فيما بعد مبدرسة 

                                                
 . 41األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام 1-
 . 20األسلوب و األسلوبية، ص : بيري جريو 2-
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اللّغـة  "، و يالحظ على مبادئها أا تدور حول وظيفة "أزمة الشكالنية"عقد الثمانينات إىل ما يطلـق عليه 
  .، وأا ليست منبتة الصلة بالتقاليد البالغية الكالسيكية"التواصلية

جلديدة قد نشأ يف منتصف الستينات من هذا القرن، و امتد مشروعه خـالل  أما التيار الثاين يف البالغة ا       
املنطقية؛ بل إنه يف بعض النواحي ) Pérelman( " برييلمان"العقدين التاليني، و مل تكن له عالقة تذكر ببالغة 

ذات الرتوع ، وقد ولدت هذه لبالغة يف حضن البنوية النقدية "بروكسل"يعمل يف االجتاه املضاد له و ملدرسة 
الشكالين الواضح، و تتمثل جدا يف أا تقوم يف مقابل التقاليد املدرسية للبالغة الفيلولوجية اليت متثلها مجاعة 

" تودوروف" "جان كوهني"،"جريار جنيت"« : معظمهم يف فرنسا أمثال" (البالغيون اجلدد"ممن أطلق عليهم 
ثري من مبادئهم، و إجنازام مبثلى الدراسات اازية و اللّغوية يف و يلتقون يف ك. »" مجاعة ليجا"أو " م"مجاعة 

     )1(.الثقافة اإلجنليزية ، و األمريكية على اختالف املناهج و الغايات
يكاد أن يكون أقرب املذاهب النقدية إىل روح العلم  )Forma Criticisme(و على هذا فاملذهب الشكلي      
ان من أهم االجتاهات اليت نبهت إىل دراسة لغة النص  و مهدت بـذلك إلثـارة   و لقد ك -يف تلك الفترة –

  . )2(اهتمام علماء اللّغة اخللص بقضية األسلوب، وإقامة جسر ما بني اللّغة ودراسة األدب
جماوزا لالجتاه البنوي، و معتمدا على السيميولوجيا من " مبنهج وظيفي" و يأيت االجتاه الثالث لتحليل اخلطاب 

ناحية، والتداولية من ناحية أخرى، و قد حتول إليه يف اية السبعينات بعض أنصار التيار الثاين، و التقى هـذا  
التيار الوظيفي ببحوث حتليل اخلطاب من منظور وظيفي تداويل لغوي، و أخذ يصـب بشـكل مكثـف يف    

  . -يلو يف مقام الحق حديث عن االجتاه الوظيفي بالتفص - )3(اجتاهات علم النص
ما دام قد ذكر النص؛ فإنه ليس مدركا معطى دفعة واحدة و بشكل ائي، إنه مدرك باملمارسـة ألـا        

، فاألسلوبية يف دراستها ال تعين بـه  "و تأويالً" إجنازه، و هو مستمر ا ألا سفينته إىل الدوام قراءةً و تفسريا 
، و ال ميكن لألسلوبية )4(ا؛ لكنها تعمل على توسيع فهمهمن حيث هو جوهر ثابت، فال تدعي اإلحاطة به فهم

، "صوتا، شكالً و داللة فقـط : " أن تكون ال على مستوى الداللة، و ال على مستوى املوقف حبثا يف الكلمة
فعلية و امسية، و تنظر يف تركيب هـذه و تلـك        : كما ال ميكن هلا البحث يف اجلملة؛ فتصنفها و تقسمها إىل

" متام حسان"وهذا يعين جتاوز حنو اجلملة إىل حنو نصي ، كما سنرى عند –) هو يف حنو اجلملة التقليديكما ( 
،وا حتيـل  "كلمات ومجل"وهذا يعين أن األسلوبية حمتاجة إىل رؤية مشولية ا تدرس أجزاء اخلطاب  –الحقا 

بد لألسلوبية أن تتحـول إىل دراسـة   هذه األجزاء وخترجها من نظامها اخلاص إىل نظام اخلطاب، وبالتايل ال
النص، واعتباره الوحدة التركيبية والداللية اليت تنتظم فيها وحدات أصغر على مستوى اللّغة، أو على مستوى 

                                                
 .96بالغة اخلطاب و علم النص، ص: صالح فضل  1-
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اللسانية "اجلملة وهي حني تتحول إىل دراسة النص تستطيع أن تستفيد بشكل أعمق من كل الدراسات العلمية 
  ". خاصة
وبية هي الدرس العلمي للغة اخلطاب؛ فإا أيضا موقف من اخلطاب و لغته، و هذا مـا  وما دامت األسل     

جعل الدرس األسلويب متعدد املذاهب و النظريات و املدارس اليت استفادت من الدرس اللساين الـذي سـنه   
ية، الصـوتية و أخـريا   أسلوبية التعبري، أسلوبية الفرد، املثالية، التكوينية،البنوية، اإلحصائ:" ، فمنها "سوسري"

أسلوبية التعبري، األسـلوبية، الفردية،األسـلوبية   : " و يف هذا البحث سنتناول بالدراسة كال من ،)1("الوظيفية
  ". البنوية، األسلوبية الوظيفية

   ):الوصفيــة(األسلوبيــة التعبرييـة -أوال
مميزات هذا االجتاه أنه يدرس العالقة بني مؤسس علم األسلوب ، و من " شارل بـايل"و أشهر من مثلها      

، و هي تتناسب مع تفكري القدماء، و هي ال خترج عن نطاق اللّغة )عالقة الشكل مع التفكري ( الصيغ و الفكر
  .)2(و ال تتعدى وقائعها، و يعتد فيها باألبنية اللّغوية و وظائفها داخل اللّغة، فهي وصفية حبتة

ري دراسة لقيم تعبريية و انطباعية خاصة مبختلف وسائل التعبري اليت يف حوزة اللّغة، و هكذا تصبح أسلوبية التعب
و هـذا  ( و ترتبط هذه القيم بوجود متغريات أسلوبية؛ أي أا ترتبط بأشكال خمتلفة للتعبري عن فكرة واحدة 

"           متـام حسـان  " و هذا ما عرب عنـه  -. )3()يعين وجود مترادفات للتعبري عن وجه خاص من أوجه االيصال
أن الوجه البالغي هو التعبري عن فكرة واحدة مببان خمتلفة؛ أي تعدد املباين للمعىن : و البالغيني العرب القدماء

  -الواحد
و يالحظ هنا نوع من التداخل و التخارج بني األسلوبية و البنوية؛ على اعتبار أن األوىل اشتقت مـن         

ديب، متأثرة بذات االجتاهات اليت سامهت يف تشكيل البنوية، و بالتايل فهناك نوعا من الترابط الفكر اللّغوي و األ
كان " بايل" بني األلسنية من ناحية و اجتاهات دراسة األساليب التعبريية من ناحية ثانية، على أنه من الظريف أنّ

ب العاطفي يف تشـكيل مسـات مميـزة    يعين باملظهر اللّغوي لألسلوب خارج نطاق األدب و يركز على اجلان
   .)4(لألساليب اللّغوية

تدرس األسلوبية وقائع التعبري اللّغوي، مـن ناحيـة   ...« : موضوع األسلوبية بأا" بـايل"و قد عرف      
 ، أي أا تدرس تعبري)أي أا تدرس وقائع التعبري اللّغوي من ناحية مضامينها الوجدانية( مضامينها الوجدانية؛ 

   .)5(»الوقائع للحساسية املعرب عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللّغوية على احلساسية
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رغب عن التقسيم املألوف عن للظاهرة الكالمية، ويصنف الواقع اللّغوي تصـنيفا  " بايل"و املالحظ أن       
" ل للعواطف واخللجـات ما هو حامل لذاته غري مشحون البنية، و ما هو حام:"آخر؛ إذ يرى اخلطاب نوعني

  .)1(وتبعا لذلك حدد حقل األسلوبية بظواهر تعبري الكالم، وفعل ظواهر الكالم على احلساسية
دون حبث خصوصيات ) مفردات و تراكيب ( و ذاك املضمون هو الذي تنبغي دراسته عرب العبارة اللّغوية      

ألسلوبية،  اليت هي جزء من الدراسة األلسنية العامة، املتكلم؛  ألا من اختصاص البحث األديب و األسلويب ال ا
كما غض النظر عن استخدام املؤلف للقيم التعبريية و ال يتساءل عن خواص الشخصيات و املواقف أو إيقاع 

فـدعا إىل  . واحدا من علوم اللّغة كعلم األصوات، التراكيب و الصيغ -األسلوب–إذ يعده  .)2(العمل األديب
و هذا عني املنهج الوصفي العتمـاد   -غة عن املنهج التارخيي و اعتماد التلقائية الطبيعية املتكلمة عدول علم اللّ

  -ةـــاآلني
بأنه اخلصائص اليت متيز : و يكون ذا قد خالف بعض مقوالت األسلوبيني األملان الذي يعدون األسلوب      

أن هذه السمات العامة « غوية العامة، و رأى بايل لغة ما، إذا كانت اهتمامام تنحصر يف حتديد السمات اللّ
  . »بعيدة عن واقع االستعمال اللّغوي

هو تلك املقارنة بني العناصر الفكرية يف اللّغة اليت يتوصل إليها باملالحظة اخلارجية، : و موضوع علم األسلوب
نظر لالجتاه الذي يبدأ باملعىن حبثا عـن  ي" بايل"و العناصر الوجدانية اليت يتوصل إليها باملالحظة الداخلية ، فـ 

   .)3(الصيغ اخلارجية اليت تؤديه
ما يقوم يف اللّغة من وسائل تعبريية تربز املفارقات العاطفية و اإلراديـة        " بايل"و معدن األسلوبية حسب      

   .)4(ة قبل أن تربز يف األثر الفينو اجلمالية، حىت االجتماعية و النفسية، فهي تكشف أوال يف اللّغة الشائعة التلقائي
  :و على هذا فقد أسس النظرية األسلوبية على اعتبارات جوهرية هي

  ة  ــجعل اللّغة مادة التحليل األسلويب و ليس الكالم، أي االستعمال اخلارجي بني الناس، ال اللّغة األدبي/ 1
  .بعيدا عن مالبسات اجنازها) يف األنساق اللّغوية خمالفا يف ذلك أستاذه الذي جتاوز القيمة التعبريية الكامنة( 
  . إن اللّغة حدث اجتماعي صرف، يتحقق بصفة كاملة و واضحة يف اللّغة اليومية/ 2
يعترب أن كل فعل لغوي فعل مركب، متتزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة، بل إن الشحنة العاطفيـة  / 3

  . )5(أبني يف الفعل اللّغوي و أظهر
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        )∗(و باعتبار الكالم األديب جمموعة من اجلمل هلا وحدا املميزة، و هلا قواعـدها و حنوهـا  و داللتـها         
و األسلوبيون يتعاملون مع اجلملة كتعاملهم مع النص بأمجله؛ ألا قابلة للوصف علـى مسـتوياا املتعـددة           

الصوتية يف اللّغة العادية، مث ينتقل من ذلك إىل تلك اليت  و التحليل الصويت يقوم أساسا على إدراك اخلصائص
ألن النطق و الصـوت  ( تنحرف عن النمط العادي، باستخالص مساا، اليت تؤثر بشكل واضح يف األسلوب 

أما التراكيب؛ فاألسلوبية ترى فيه عنصرا ذا حساسية يف حتديد اخلصـائص  ). ميكن أن يكونا ذا طبيعة انفعالية
بطه مببدع معني، ألا تعطيه من اخلصائص ما مييزه عن غريه، أما بالنسبة للناحية الداللية؛ فاألسـلوبية  اليت تر

تتجه إىل األلفاظ باعتبارها ممثلة جلوهر املعىن؛ فاختيار املبدع أللفاظه يتم يف ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة، و تأثري 
و هذا ما - )1(ها تستدعيها هذه ااورة أو طبيعة الفكرةذلك على الفكرة، كما يتم يف ضوء جتاوز ألفاظ بعين

و اللفظ، و مها أساس املنهج الوصفي الوظيفي، و اليت مل يغفلها التـراث البالغـي   ) املعىن(يثبت تالزم الفكر 
  .-العريب، كما رأينا يف عدة مواضع سابقة

زًءا من أعماله و خلصوا بعضها و حـاولوا  ، فترمجوا ج"شارل بايل"و الباحثون العرب قد اهتموا بأسلوبية     
   .)2(حتديد اجتاهه يف البحث األسلويب،  و منهجه يف درس األسلوب، و حتديد خصائصه

هذا االستقراء العاجل يدفع إىل القول بأن جمال األسلوبية ميكنه من جتاوز ما عرفته البالغة من حقول، ذلك     
واكبة للتفكري األسلويب احلديث؛ و لو حبث عن القـيم اإلخباريـة يف   أن يف نظريته من الدعائم اليت جتعلها م

، و هذا ما دفع "البعد الداليل، البعد التعبريي، البعد التأثريي: " احلدث اللّغوي و صهرت لوجدت أبعادا ثالثة
)  Guirauo( :" وجري"مث يربز  .)3(إىل حتويل مفهوم التعبريية إىل مفهوم اجلمالية" كروسو:" أمثال" بايل"أتباع 

، ليتنـاظر جمـال   (*)هذا االزدواج الوظيفي مطابقا بني جمال العمل األسلويب، و حمتوى التفكري البالغي القدمي
و هو ما حـاول  ) اجلمالية، األدبية، الوظيفية( األسلوبية حبقل داليل واسع يستقطب مفهوما ثالثيا قائما على 

كما ركـز فيمـا بعـد    ". نظرية األدب"ئز أصولية يف كتاما تأسيسه على ركا" وارين" و" ولييك"كل من 
،على  دراسة االجتاه التعبريي، إذ انتهوا إىل نقد الستعمال الكلمات و تراكيب اجلمـل،  "ماروزو"و "كروسو"

"            أوملـان سـتيفن  "يعترب أن وسائل التعبري هي غري األسلوب الشخصـي، كمـا درس   " بايل"يف حني كان 
 )s.ullmann (الفعل املاضي يف املسرح الفرنسي)ومن  مميزات أسلوبية التعبري و خصائصها ما يلي،)4 :  
  

                                                
الصوتيات  ها إذ أنه ينبغي التمييز بني التأثريات الطبيعية و التأثريات اإلحيائية اإلشارية للكلمات؛ فاألوىل الزمة لنوعية األصوات و جمال دراست - ∗

أما اإلحيائية فمجاهلا الدراسات الداللية / من جانب آخر ) حيث حتلل العالقة بني الصوت و املعىن و بني صيغ الكلمات و داللتها( و الصرف 
 . 84األسلوبية منهجا نقديا، ص : ينظر، حممد عزام. األسلوبية

 . 307 -306البالغة و األسلوبية، ص : ينظر،حممد عبد املطلب 1-
 . 62األسلوبية وحتليل اخلطاب ،ص : :نور الدين السد 2-
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  ).أي الفكر عموما، و هي تتناسب مع تعبري القدماء ( إنّ أسلوبية التعبري دراسة عالقات الشكل مع التفكري  -
  .ال خترج عن إطار اللّغة، أو عن احلدث اللساين املعترب لنفسه -
  . نظر إىل البىن و وظائفها داخل النظام اللّغوي، و ذا تعترب وصفيةو ت -
   .)1(إن أسلوبية التعبري أسلوبية لألثر، و تتعلق بعلم الداللة، أو بدراسة املعاين -

  املالحظ أن االجتاه البنوي لألسلوبية حيمل بعض مالمح الوظيفية خاصة يف العنصر املتعلق بالنظر إىل البىن      
ائفها،و إن دل هذا إمنا يدل على عدم الفصل القاطع بني كل ما هو بنوي   و وظيفي، ألن الوظيفي أساسا ووظ

ينطلق مما هو بنوي جبامع البنية و النسق، إضافة إىل تفرد الوظيفية بالغوص يف عمق البىن، زيادة إىل البعد الثقايف 
و مل تكن الشكالنية الروسية مبنأى عن النسق، فـأي   -...الواسع، إذ ال تلغ يف غالب األحيان السياق الثقايف

حماولة لتأطري هذه املدرسة يف سياق ثقايف أوسع، ينبغي أن يراعي ثالثة تطورات مرتبطة ارتباطا محيمـا،و أن  
   .)2(إحدى هذه التطورات هو الرتوع إىل التحليل البنوي يف الدراسة األدبية

قطعا عموديا على كل مستويات االستعمال يف لغة واحـدة، مـن   و هكذا استقلت األسلوبية مع بايل م    
جمموعة لسانية واحدة؛ غري أن رواد علم األسلوب حىت أتباع بايل أنفسهم سرعان ما نبذوا هـذا التقسـيم   
العمودي، فعزلوا األسلوبية عن اخلطاب اإلخباري الصرف، و قصروا عليها اخلطاب الفين، إذ ال ينفك الواقع 

  : وهذا ما مهد لظهور اجتاه أسلويب جديد و هو  .)3(فسر بأنّ األسلوبية إمنا هي وريث البالغةاللساين ي
  : )التكوينية،أسلوبية الكاتب( األسلوبيـة الفرديـة  -ثانيا
يعترب هذا التيار املرحلة احلامسة يف تأسيس أسلوبية أدبية تتخذ من النص الراقي موضوعا، و تنفذ من بنيته      
وية و مالحمه األسلوبية إىل باطن صاحبه و جمامع روحه، هلذا تعترب منعرجا حادا بالقياس إىل مرحلة البدايات اللّغ

  ". شارل بـايل"مع عامل األسلوب
و هي يف الواقع نقـد لألسـلوب،        . و على هذا  ميكن اعتبار انفجارها كردة فعل على األسلوبية التعبريية    

،      "دراسـة تكوينيـة  "ري مع الفرد أو اتمع الذي أنشأها و استغلها، و هي ذا تكون و دراسة لعالقات التعب
و تنتسب إىل النقـد  " لألسباب"و ليست معيارية أو تقديرية فقط، كما تم باألسباب و هلذا كانت أسلوبية 

ضله تطورت النظرة إىل علم ، و بف) مLeo' Spitzer() ∗( )1887-1960"(ليو  سبيتزر" األديب ، وممثلها البارز 
األسلوب و إمكانية اإلفادة منه يف دراسة النصوص األدبية، حيث أقام جسرا بني الدراسات اللّغوية و األدبية،  

  . و أسس األسلوبية املثالية

                                                
 . 44مقاالت يف األسلوبية، ص : منذر عياشي 1-
 . 166 ، ص2000 1الشكالنية الروسية، ترمجة الويل حممد، املركز الثقايف العريب، ط: فيكتور إيرليخ 2-
 . 42عبد السالم املسدي، األسلوبية و األسلوب، ص  3-

دراسات يف األسلوب "من علماء  اللسانيات ونقاد  األدب من  مؤلفاته ) م1960-1886( منساوي النشأة  أملاين التكوين  عاش ما  بني  - ∗
  .          248األسلوبية واألسلوب ، ص :عبد السالم املسدي ". واألسلوبية  والنقد األديب
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و يكون بذلك قد أحدثت حتوالً أساسيا و جوهريا يف اإلفادة من اللّغة يف دراسة األسـلوب الفـردي          
  . )1()مالمح لغويـة تشكل ظـاهرة أسلوبية( يب؛ من خالل اعتمـاده على الكشف عن ملمح لألد

و ترصد أسلوبيته عالقات التعبري باملؤلف، ليدخل من هذه العالقة يف حبث األسباب الـيت يتوجـه مبوجبـها    
زج بني ما هـو  األسلوب وجهة خاصة، و أنّ أسلوبيته تبحث عن روح املؤلف يف لغته، و من هنا اتسمت بامل

نفسي، و ما هو لساين؛ بيد أنه كان يصدم حبكمة فالسفة العصور الوسطى؛ و املتمثلة يف عدم إمكانية وصف 
ما هو شخصي، لكن تأمالته حول هذه القضية قادته إىل اكتشاف التوازي الذي ميكن مالحظته بني االحنرافات 

دث يف نفسية عصر معني، فهو يبحث عن قاسم مشترك األسلوبية عن املنهج القياسي، و بني التحول الذي حي
أعظم بني االحنرافات األسلوبية، أو أنه يبحث عن األصل االشتقاقي الروحي أو اجلذر النفسـي، و إنّ تعـبري   

  .يكشف عن مرجعيته يف استلهام اللسانيات، و حاول تطبيقها على املستوى األسلويب" األصل االشتقاقي"
يبدأ باللّغة لينـتهي بالنفس مستكشفة عرب اللّغة أسلوا الذي يترشح عنـه  " سبيتزر"ن أ: و ما ميكن مالحظته
  : باإلضافة إىل هذا فإنه قد بىن أسلوبيته على مرتكزات عدة ،)2(وضع نفسي معني

لى أنّ األسلوبية جيب أن تكون نقدا قائما عاآلخر أنّ النقد جيب أن ينطلق من العمل األديب نفسه، و : أولـها
  . التعاطف مع العمل، و أطرافه األخرى

و حتليله األسلويب يقوم على حتليل أحد مالمح اللّغة يف النص األديب، و أنّ عملية التحول إىل األثر األديب       
تكون من خالل احلدس القائم على املوهبة و الدربة و التجربة، و يبقى أن السمة املميزة لألسلوبية تكون عبارة 

   .)3(يغ أسلويب فردي، أو هي طريقة خاصة يف الكالمعن تفر
فاجتاهه قائم على الذوق الشخصي مع احلرص على أن يعكس املثريات اليت تصل من النص إىل القـارئ،       

مالحظة منعزلة يهتدي إليها القارئ بفطنته،مث يتبعها قناعة بأنّ هذه الظاهرة : (فالدائرة الفيلولوجية مكونة من
يكمن فيها األسلوب، و هي متثل روح العمل األديب يف مشوليته، مع ضرورة وجود مالمـح أسـلوبية   املنعزلة 

  ). أخرى يف النص تدعم هذه املراحل
باعتبـار  ( داعية للتفسري األسلويب املنبثق من اجلزء و املنطبق على الكـل  " سبيتزر"و ذه الفكرة يصبح      

، أضاف مبدًءا آخر و هو ضرورة تعبري األسلوب عن روح الكاتب          ) النصوص األدبية وحدات متفردة متجانسة
  .)4(و كوامنه

األسلوب « :فاعتبار األسلوب ملمحا جوهريا للشخصية ذائعة متداولة،منذ أن شاعت عبارة بوفون الشهرية    
.                     سية املؤلف وأسلوبهالنقاد الذين حاولوا عقد عالقة سببية بني نف-"سبيتزر" -فكان أوفق» هو الشخص نفسه 

                                                
  .12-11األسلوبية  مفاهيمها و جتلياا  ، ص : موسى ربابعية  -   1
  . 35 -34البىن األسلوبية، ص  : حسن ناظم  -2

  .12األسلوبية مفاهيمها و جتلياا، ص : موسى ربابعية3-
  .94__ 92األسلوبية منهجا نقديا، ص  : حممد عزام 4-
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بقدر ا أخذ يف إنضاج منهجه، كان بـذالك يبتعـد بالتـدرج عـن موقفـه      " سبيتزر" والالفت لالنتباه أن
غري قابل للتطبيق "احملور السيكولوجي"لوجي الذي يسيطر عليه يف الدراسات األوىل، وأنه تفطن إىل أن السيكو

أن علم األسلوب النفسي التحليلي ليس سوى شـكل  :العلمي على املراحل املاضية، مث وصل إىل نتيجة مفادها
  ).∗(خاص مما يطلق عليه خدعة الترمجة

والذي خيضع التحليل األسلويب لتفسري "املنظور البنوي"ج السيكولوجي لصاحل وذه الطريقة فإنه هجر املنه    
مما جيعل تصوره شـديد  (العمل الفين باعتباره جهازا شعريا مركبا له حقوقه اخلاصة دون اللجوء لعلم النفس 

حـرا   ،وكان يرى ضرورة تصرف عامل اللّغة تصـرفا )1(القرب من وجهة النظر الوظيفية كما سنرى فيما بعد
باملواد واألدوات، اليت يوفرها له العلم العقالين، من أجل إنشاء عالقة شخصية باألدب األمر الذي اعتنقه مـن  

  .)2(بعد أشد النقاد البنويني شكالنية
  قام مبحاولة جادة مبكرة لربط علم اللّغة بتاريخ األدب، و هو مبدأ جوهري يف علم األسلوب" فسبيتزر"    

إذ دفعوا هو و رفاقه بالدراسات األسلوبية خطوات إىل األمام و كانت هلم وقفات المعة يف -إن صح التعبري -
املفاهيم األدبية؛ باإلضافة إىل عقليتهم احلديثة و نزعتهم اإلنسانية يصعب توفيقها مع املالحظة املنظمة الدقيقة  

    .)3(و التحديد الالزم للبحث العلمي
، "جـون بـيري  "، "باشـالر "يلتـقي مع دعاة النـقد احلـديث مثـل  " رسبيـتز"و ال يفوت التذكري بأن

و آخريـن؛ إذ درسوا بنـية الكتـابة انطـالقًا مـن املـزاج و احلريـة و االعتبـارات     "..." ريتـشارد"
  : ذا االستقصاء هي" سبيتزر" واملبادئ األساسية ألسلوبية  ،)4(الشخصية

يعين هذا أنّ األسلوبية ـتم  (  يضيفها املبدعون إىل لغتهم اخلاصة تركيز البحث على األنظمة التعبريية اليت -
  ).بالعبارة، و ال تم بالتخاطب و التواصل كما كان شأا يف االجتاه السابق

ال تستمد الظواهر الشكلية يف األثر األديب تربيرها من ارتباطها بروح كاتبها فحسب؛ و إمنا يربر وجودهـا   -
  .و هنا يلتقي مع االجتاه الوظيفي -اليت ينتمي إليهاأيضا روح اجلماعة 

إىل ... اللّغة بتجلياا املختلفة؛ ليست إالّ الوجه الظاهر لشكل عميق باطن تربط بينهما وشائج ال تنقطع -
   .)5(غري ذلك من املبادئ

  
                                                

  علم األسلوب مبادئه :صالح فضل.ي، والعمل األديب يسهم دائما يف تكوين العناصر اجلمالية لألدب اجلانب احليو(ألن التراسل بني العمل- ∗
 .196و إجراءاته،ص

 .197-195علم األسلوب مبادئه و إجراءاته،ص:صالح فضل -1
 .78األسلوبية منهجا نقديا،ص : حممد عزام- 2
 . 109املرجع نفسه، ص - 3
 .78حتليل اخلطاب، ص األسلوبية و : نور الدين السد- 4
 .108ـ 106الوجه و القفا يف تالزم التراث و احلداثة، ص  : ينظر، محادي صمود -5



 االتجاهات األسلوبية و مناهج التحليل األسلوبي                                                   ل األولالفص

 41

  : و فيما يلي جنمل خصائص و مميزات أسلوبية الفرد بصفة عامة 
  .وب، و دراسات لعالقات التعبري مع الفرد، أو مع اتمعهي يف الواقع نقد لألسل -
  . ميكن اعتبارها دراسة تكوينية و ليست معيارية و ال تقريرية -
تدرس احلدث اللساين املعترب لنفسه، فإنّ أسلوبية الفرد تدرس هذا التعبري نفسه " التعبري"إذا كانت أسلوبية  -

   .إزاء املتكلمني
أسلوبية التعبري تلتقي مع أسلوبية الفرد؛ يف كوما تنظران إىل النص حبثًا عـن الـبىن    و لكن مع هذا فإنّ     

  اللّغوية و وظائفها داخل النظام اللغو، مث إما تقومان على إبراز دور العالقات اليت تربط بني الشكل اللّغوي 
غة؛ من حيث هي حدث لسـاين خلطـاب   إذ إنّ التعبريية ال تتجاوز حيز اللّ( و التعبري الوجداين املتضمن فيه 

،فإنه من اخلطأ إغفال إجنازام، و على اخلصوص تلك اليت تقترب من حتقيق الشروط العلمية للوصف )1(نفعي
اللّغوي  و النقدي السليم؛ إذ يعثر يف إجنازام على حرارة نقدية كثريا ما تفتقد يف التحليالت البنوية، إالّ أنّ 

معا االقتراب من خواص العمل األديب، باكتشاف مظهر مميز فيه عند األسلوبيني، ورصد بنيته  االجتاهني حياوالن
   .)2(الداخلية املتكونة يف اللّغة عند البنويني

األسلوبية "فإم أشاروا يف جمـال حديثهم عن االجتاهات األسلوبية إىل  -احملدثون -أما الباحثون العرب     
ضمون الرسالة و نسيجها اللّغوي، مع مراعاا مكونات احلدث األديب، الذي هو نتيجة ، و هي تعىن مب"النفسية

إلجناز اإلنسان، و الكالم و الفن،واعتقدوا بذاتية األسلوب و فرديته، لذلك اجته إىل دراسة العالقة بني وسائل 
  .) 3(التعبري والفرد، دون إغفال عالقتها باجلماعة

  :ةاألسلوبـية البنـويـ -ثالثا
من حيث هي نظام مستقر، و بني اللّغة مـن  "اللّغة"يف حماضراته إىل أمهية الفصل بني " سوسري" لقد أشار      

تتـألف مـن عناصـر ال    " Système"، كما كانت فكرته عن اللّغة بوصفها منظومة )4(حيث هي تعبري لغوي
مع "Structuralisme)"∗(ء البنويـةتوصـف حبد ذاا؛ بل من خالل تقـابلها ،مع عناصر أخرى، باعثا لنشو

، و من مث أخذ العلماء ينظرون إىل اللّغة على أا بنية  ) Structure")5"مل يستعمل مصطلح البنية " سوسري" أن
عناصره املختلفة يعتمد بعضها على بعض، و وجود هذا النظام مهم بالنسبة لفهم كل تغري لغـوي،    « أو نظام 

                                                
 .45مقاالت يف األسلوبية، ص : منذر عياشي -1
 .110 - 109األسلوبية منهجا نقديا، ص  : حممد عزام -2
  . 67األسلوبية و حتليل اخلطاب، ص : نور الدين السد -3
 .341، ص )ت.د(لم اللّغة مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية بريوت لبنان ،ع: حممود السعران4
ـُنية ما بنيته و هو البين و البىن ، وكأ - ∗ ـِنية والب ن البنية اليت يبىن عليها مثل من الناحية اللّغوية فإنّ البنية هي البناء و اجلمع أَبنِية و أبنيات ، و الب

ابن . أعطيته بناء ، أو ما تبىن به داره : م مقصور مثل البِىن ، يقال بنية و بنية و بىن بكسر الباء أي الفطرة ، وأبنيت الرجل املـشية ، والبىن بالض
  ) .ي .ن. ب ( لسان العرب احمليط ، مادة : منظور 

  .20، ص 1996مبادئ  اللسانيات، دار الفكر دمشق سوريا، ط : أمحد حممد قدور -5
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  .)1(»، و الدور الذي تقوم به يف اتمعو اللّغة من حيث هي لغة
صاحبة اجلاللة و السيادة، و هلذا فإا ليست جمرد تعبري عن ذلك الكل الذي ال ميكن  -البنية -قد غدت        

، حىت يكون )∗(أو نسق ، على أنه نظام "املوضوع"رده إىل جمموع أجزائه؛ بل هي تعبري عن ضرورة النظر إىل 
  ه أو التوصل إىل معرفته، مع االعتقاد بأنّ النسق أعم من البنية، يف اإلمكان إدراك

؛ إذ قد يكون النسق مغلقًا أو مفتوحا كما هو الشأن بالنسبة )و النسق البنوي مظهر من مظاهر النسق العام( 
ال يرقى إىل درجة فالبنوية متلك تصورا معينا للنسق، » كالسيميائيات و التأويليات املعاصرة« إىل املناهج النقدية

  .كان أكثر اللسانيني شغفا بالنسق" سوسري" اإلطالق، و مهما يكن فإنّ
حيث كان يبحث عن حتديده طوال حياته، فمن الصعب تصور النسق اللساين خارج إطار الكلية و االنسجام، 

ن عنده نسق ال يعرف فاللسا(هو موطن اجلدة يف نظريته، بل كاد ميثل احملور اجلوهري " النسق"و هذا املصطلح 
، و ال قيمة لألجـزاء إالّ ضـمن   )إالّ طبيعة نظامه اخلاص، و هي نسق سيميائي يقوم على اعتباطية العالمات

  )2("جيـل النسـق  "علـيهم اسـم   " فوكو"الكل، و قد جاراه الكثري من البنويني يف هذا الشغف، حىت أطلق 
شف به التنظيم الداخلي للوحدات و طبيعة عالقاـا      فمذ اتكأت البحوث احلديثة على مصطلح البنية، واكت  

و تفاعلها؛ لذا مل يعد من املمكن التخلي عنه يف الفكر احلديث، على أنّ مفهوم البنية يقدم يف حتليل اخلطـاب  
  : عونا أساسيا ألمرين

صر البالغية، و ألنّ يسعفن يف التخلص من االرتباط بالوحدات اجلزئية للقول، باعتبارها جملى العنا: أوهلما -
مفهوم البنية ذو طابع جتريدي؛ فهو أكثر علمية و أشد قابلية لاللتقاط على مستويات عديدة، كوا تتدرج من 

و هذا ما قيل سابقًا فيما خيص مشروعية  -األبنية الصغرى إىل الكربى، حىت تصل إىل النص كله باعتباره بنية 
و هذا الطابع الذي تتسم به . -سلوبية، إذا احتضنت األوىل حبوث الثانية العالقة بني الدراسات اللسانية و األ

  .البنية جيعل موضوع املعرفة العلمية لألدب متسقا مع بقية العلوم اإلنسانية
الذي جعله حموريا يف التحليل البالغي للخطاب، هو أنه يكفل اخلروج من مأزق حقيقي : و األمر الثـاين -

فرمبا هذا السبب يعـود   -إن صح التعبري -ة القدمية و ال الكالسيكية احملدثة أن تتجاوزهمل تستطع إليه البالغ
الستحالة إبعاد النمط أو النسق أو القالب اللّغوي باعتباره النموذج املستقر، و الذي تنطلق منه عملية التحليل 

ر األشكال زخرفا و زينة تضاف إىل و هو اعتبا -وصوالً إىل املعىن؛ إن مل نقل يف عالقة تفاعل وظيفي بينهما
تثبت أصالة النموذج التعبريي، يف إنتاج الداللـة األدبيـة،         -على حد تعبريهم –القول لتحسينه، لكن البنية 

                                                
 .342علم اللّغة مقدمة للقارئ العريب، ص : نحممود السعرا -1
هو تلك العالقة اليت تربط بني العناصر اللسانية و مستوياا، و يربط بعضها ببعض، و أي اختالل يف هذه العالقة بني العناصر يفقد : النسق - ∗

  " Corrélation"هنا مصطلح التضايف  -النسق-النسق توازنه، و قد يشكل كل مستوى نسقا داخل النسق العام للسان، و يرادف مصطلح
  .121سلطة البنية و وهم احملايثة، ص: أمحد اليوسف. أو مصطلح البنية

   . 119ــ 117املرجع نفسه، ص  : ينظر، أمحد اليوسف -2



 االتجاهات األسلوبية و مناهج التحليل األسلوبي                                                   ل األولالفص

 43

فهـي  ( و انبثاقه من طبيعة التكوين الداخلي لوحداته، مما يستحيل معه إزالته، دون نقض هذا التكوين ذاتـه  
    .)1(ية الفاصلة بني ما كان يعد تعبريا أصليا مباشرا و ما يعد تعبريا شعريا جممالً بذلك تلغي املسافة الومه

  هذا إضافة إىل األصول النظرية و املنهجية العامة للمنهج البنوي؛ إذ إنّ أصول البنوية عامة، و األمريكية       
لى إبعاد املعـىن يف عمليـة التحليـل    تقوم ع -واليت استلهمها كثري من اللسانيني الوصفيني العرب -خاصة-

  " هاريس"و " بلومفيلد"اللساين، و يرفض كثري من األمريكيني كل حديث عن الوظيفة كما هو احلال عند 
تبقى إذن فكرة االعتماد املطلق على البنية حمل شك؛ ألنّ القضية .[ على سبيل التمثيل ال احلصر )2("هوكيت"و 

 -البالغي خاصة –عىن، أو الشكل و املضمون، أو الشكل و الوظيفة، فتراثنا العريب تعود إىل إشكالية املبىن و امل
  " الصياغة"مل يكن مهه املبىن فقط، بل لنا من الدالئل ما يكفي على عدم جتريد البنية من مضموا، فمصطلح 

داء و املسـتوى  مستوى األ: حلجة حتجم كل قول، و حىت النحاة أنفسهم قد ميزوا بني مستويني" النظـم"و 
احلديثة قد أثار ثورة االجتاهات األكثر دينامية و وظيفية، كاملدرسة التحويلية " البنـية"حىت أنّ مصطلح . الفين

  -و سيتنب ذلك فيما بعد -التوليدية، و املدرسة الشكلية الروسية، و توجت مبدرسة براغ الوظيفية
ال تستطيع اللسانيات احلديثة أن تفوت على نفسها فرصة طـرح  و استنادا إىل األصول النظرية للبنوية، ف      

، لكي تظهر أنّ القيمة األسلوبية لإلشارة تتعلق مبكاـا ضـمن   "البنية" األسلوب، و هلذا استخدمت مصلح 
  :النظام؛ بينما تنتسب كل إشارة من اإلشارات إىل بنيتني

  .لفئة االستبداليةبنية القانون، و هي حتدد مكان اإلشارة ضمن ا: األوىل -
  .حمددا) تركيبيا( و هي بنية الرسالة، و حتتل اإلشارة فيها موقعا: الثانية -

فهناك منوذجني كبـريين للقضايا، أما األول فيتعلق بدراسة شكل اإلشارة إزاء النص، أما الثاين فيتعلق بالنظام 
  . )3(الذي ولدها

أنّ : بعض اإلحياءات اليت يتفق عليها عامة الباحثني، و منها مـثالً لنجد أنه يثري " البنية"و نعود ملصطلح       
البنية عبارة عن جمموعة متشابكة من العالقات، و أنّ هذه األخرية تتوقف فيها األجزاء، أو العناصر على بعضها 

  . )4(من ناحية، و على عالقتها بالكل من ناحية أخرى
ما سبق تعين حتليل النصوص األدبية بعالقات التكامل و التناقض بـني  و استنادا إىل " فاألسلوبية البنوية"     

" مارسيل كروزو"الوحدات اللّغوية املكونة للنص، و بالدالالت اإلحيائية اليت تنمو بشكل متناغم كما عرب عنها 
  املعاين؛ و هي تتضمن بعدا ألسنيا قائما على علمي "األسلوب و تقنياته" يف كتابـه " أوركسترايل"تنغيم 

و الصرف و علم التراكيب، لكن دون االلتزام الصارم بالقواعد، و لذلك فهي تدرس ابتكار املعاين النابع من  

                                                
 .165 -163بالغة اخلطاب و علم النص، ص  : ينظر، صالح فضل -1
 . 183،ص 1998واملنهجية ،مطبعة فضاللة،ط ةنقدية يف املصادر واألسس  النظرياللسانيات العربية احلديثة دراسة : مصطفى غلفان - 2
 .74األسلوب و األسلوبية، ص : بيري جريو -3
 .180،ص 1992 1نظرية البنائية يف النقد األديب، مؤسسة خمتار للنشر و التوزيع  القاهرة ،ط: صالح فضل -4
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  .مناخ العبارات املتضمنة للمفردات
أما توظيف التحليل األسلويب لعلم التراكيب، فيبدو من خالل ما يتفاعل بني اللّغة املدروسة وعلم التراكيـب،     

  :تبعا لنسقني و ذلك يتحقق
فمن خالل التراكيب ميكن الكشف عن القواعد العامة املوجودة يف سائر اللغات؛ ومن مث الكشـف عـن   / 1

  .مميزاا، و ما تشترك فيه مع بقية اللغات من خصائص و مسات أسلوبية
و يف ( ومات جديدةاأللسنية ال تستطيع تغيري أية لغة؛ إمنا تستطيع تطويرها من خالل التراكيب و رفدها مبق/ 2

  ). هذا اال تقدم األلسنية معطيات هامة لعلم النفس االجتماعي، و لعلم النفس العام
، فإنّ اخلطاب األديب يف منظورهـا نـص   )حلقة االتصال ( و مبا أنّ األسلوبية البنوية تعىن بوظائف اللّغة      

، وهذا )1(من وحدات بنوية ذات مردود أسلويبيضطلع بدور إبالغي، و حلمل غايات حمددة، و ينطلق التحليل 
؛ إذ جعله منطلق دراسته ، و تبىن حمور عدم  )R. Jakobson ()∗1"(جاكبسون"املنحى األخري يطفو على اجتاه 

و من هنا . وأن بينهما عالقة تكامل ال تقابل  -"سوسري" عكس -الفصل بني املنهجني التارخيي  و الوصـفي
ة بني علم اللّغة و العلوم األخرى، كما ركز على مبدأ تطبيق التحليل اللّغوي على الشعر جاء تأكيده على العالق

،و التحليـل النصـي لـدى    )2()و حتليله يعتمد على وجود أشكال متكررة تساعده يف التأكيد على نظريته( 
  : يتناول جانبني يف النص األديب" جاكبسون"
  ...)، املفردات ، التراكيب حتديد املقاطع الشعرية( هندسة القصيدة  -أ

  .عالقة الكلمات مع بعضها، أثر العالقة: اجلانب الداليل -ب
  )3( و أخريا تفاعل الشكلي و الداليل يف وحدة جدلية لوجود عالقة مستمرة  

، و تعتـرب  "األسلوبية البنوية" من أبرز من ساهم يف تأصيل ) M.Riffaterre ()∗2"( مايكل ريفاتار"و يعد      
حماوالته جهدا بارزا لتجاوزه اإلشكال النظري و اإلجرائي الذي طرحه التفكري يف الشروط املوضـوعية الـيت   

  . )4(يقتضيها التحول باملنهج البنوي من مستوى اللّغة إىل مستوى الكالم
د تلك القيمة؛ و يرى أنّ إنكار القيمة األسلوبية لبنية من بىن النص أو ظاهرة من ظواهره، قد يدل على وجو    

                                                
  .82 األسلوبية و حتليل اخلطاب، ص: نور الدين السد -1
م، إثر تقدميهم لبحث تضمن األصول 1928يف عام " بنية" جاكبسون كان واحدا من ثالثة علماء الروس الذين أظهروا املعىن احملدد لكلمة  -1∗

سلويب البحث األ: رجاء عيد. األوىل للمنهج، مث اختاذهم هذا األخري بوصفه أكثر صالحية يف الكشف عن قوانني بنية النظم اللّغوية و تطورها
  . 45معاصرة و تراث، ص 

 .46 -45البحث األسلويب معاصرة و تراث، ص  : و رجاء عيد.116 -113األسلوبية منهجا نقديا، ص : ينظر، حممد عزام -2
  .142األسلوبية منهجا نقديا ، ص :  حممد عزام -3
عبد السالم ". حماوالت يف األسلوبية البنوية: "أبرز مؤلفاته أستاذ جبامعة كولومبيا، اختص بالدراسات األسلوبية يف مطلع العقد اخلامس، و -2∗

  .247األسلوبية و األسلوب، ص : املسدي
 .115الوجه و القفا يف تالزم التراث و احلداثة، ص : محادي صمود- 4
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لذلك خيطأ من يتصور أنّ احمللل األسلويب مطالب بإقصاء كلمات من نوع القيمة، و القصد و اجلمالية من جمال 
مظاهر اخلروج يف النص املتسببة يف « دراسته؛ فهو يستعملها و يوظفها لكن بوصفها دالالت و إشارات فقط 

  .)1(انفعال القارئ، و جزًءا من بنيته األسلوبية
و موضوع الدراسة األسلوبية عنده هو النص الراقي، و املنطلقات النظرية األساسية يف حتديده للنص األديب؛     

اعتباره ضربا من التواصل و جنسا من االختيار، و ال ختتلف عن صنوف اخلطاب األخرى، إال مبا يركب فيـه  
  .بقا و حيمله عليهصاحبه من خصائص شكلية تفعل يف املتلقي فعالً يقرره الكاتب مس

تغفل دور القارئ باعتباره جزًءا من عملية التواصل، و يعول عليه  حتاول أالّ "ريفاتار"و األسلوبية كما جاء ا 
  القارئ العمدة (بـدل " القارئ اجلمع"يف متييز بعض الوقائع األسلوبية داخل النص، لذلك يقترح ما يسمى

  .-جتنبا للذاتية و االنطباع -مهمته يف تعيني الوقائع األسلوبية ال تفسريها ، فتنحصر "  Archilectur") أو املخرب 
قد عىن بالوظيفة االتصالية يف معاينته لألسلوب، فينبغي وضع معايري مقامية، يقع على عاتقهـا  " فريفاتار"     

تنصب عنايته على الطريقة ،و من هنا )كي تكشف الظاهرة األسلوبية .( التمييز بني الواقعة اللسانية و األسلوبية
هدف حتليل األسلوب مبـا  " ريفاتار"و يوجز ") جاكبسون"و هنا يلتقي مع ( اليت ا يفك القارئ شفرة النص

  ".إن هدف حتليل األسلوب هو اإلام الذي خيلقه النص يف ذهن القارئ:" يلي
سانية باإلضافة إىل العوامل املقامية و الوظيفة و بالتايل يكون قد استند يف حتليالته األسلوبية إىل بنية النص الل   

و الذي قصد به النظـر  " املقصديـة"، كما أدرج مصطلح )مقررين أساسيـني لوظيفة األسلوب ( االتصالية 
   .)2(إىل النص بوصفه نتاجا فنيا، و ليس فقط صيغة متوالية تقريرية

ملا هلا من رواج يف الدراسات و تأثريٍ فيها، ومن وثيق و أهم ما جاء به نقده للنظريات األسلوبية مبسألة واحدة 
   .)3(الصلة بتصوره الذي ميكن أن يعد من وجوه تطوير هلا، ويقصد بذلك اعتبار األسلوب عدوالً 

إذ تصبح عملية  -التضاد البنوي-و من هنا يكون قد طور مفهوم االحنراف ليستخلص منه يف األخري مقولة     
ر لتجديد الوقائع األسلوبية، اليت يتوفر عليها النص الشعري، و بالتايل فالنص عنده يعترب احنرافا التلقي مبثابة معيا

" السـياق "داخليا عن السياق فهو الذي ميثل حمور التعرف على إجراءاته األسلوبية، فبدل فكرة املعيار بفكرة 
ن أهم املقاييس الـيت اشـتهرت عنـه يف    و هذا األخري من األركان األساسية، و م. )4(" املنبهات األسلوبية"

الدراسات األدبية؛ إذ سعى للتفريق بني معىن السياق يف تصوره اخلاص، و املعىن اجلاري يف اللّغـة؛ فالسـياق   
األسلويب خيتلف عن السياق اللّغوي من جهة أنه ال يقوم على الترابط و التتابع، و ليس دوره ضـبط املعـىن         

ة إليه، فالسياق عنده بنية لغوية يقطع نسقها عنصر غري متوقع، و عن التضاد احلاصل مـن  و بيانه، أو اإلضاف

                                                
  .87__ 83األسلوبية و حتليل اخلطاب، ص : ينظر ،نور الدين السد -1
  .78__ 72  البىن األسلوبية، ص: ينظر،حسن ناظم -2
 .130الوجه و القفا يف تالزم التراث و احلداثة، ص : محادي صمود -3
 .78 -72البىن األسلوبية، ص  : ينظر ،حسن ناظم -4
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سياق داخـل الوحـدة األسـلوبية،           : تداخل املتوقع،و غري املتوقع ينشأ املنبه األسلويب، و تقسيمه إىل نوعني
لى عناصر زائدة، و ميكن حصره ، و هو يشتمل ع)و هو السياق املولد للتضاد أو اخلالف( أو احلدث األسلويب 

  . )1(يف وحدة لغوية واحدة، و باملقابل هناك السياق األكرب
إىل أقصى حد ؛إذ ")بايل"، "جاكبسون("قد دفع باملنهجيات األسلوبية السابقة "ريفاتار"وعرب كل هذا يكون    

 السـمات األسلوبيــة   طور املنظور الوظيفي يف دراسته لألسلوب، و ذلك بإعطائه بعدا نفسيا يضاف إىل
للنصوص يف النقد العاطفي، و الـذي يرمي إىل أن يكون موضوعيا يف الترابط بني األسلوب، و التأثري علـى  

ألن التحليل مبوجب األفعال و األحداث هو موضوعي على حنو حقيقي، ألنه يدرك رشاقة و حركية . القارئ
  .)2()الفعال و اإلحساس للقارئأي الوعي ( املعىن، و ألنه يوجهه حيث يكون الفعل 

أنّ " بيري جريو"وعلى حد تعبري  -إنّ البنوية تركز منذ البدء على التمييز بني مستوى اللّغة و مستوى النص      
و هي يف متييزها ذاك تعتمد على -إذ يعري للنص مسات تنتسب يف حقيقتها إىل النظام -خيلط دائما بينهما" بايل"

و الكالم، و هذا التمييز هو ما تناوله جمددا، و مت حتليله و حتديده و شـرحه مـن طـرف    التعارض بني اللّغة 
وهلم جرا، فهذا األخري قد ركـز يف  "...جاكبسون"قانون و رسالة " تشومسكي"متكن و أداء، " هيلمسلف"

  .النسق على حتليل الرسالة مع عدم جتاهله  -و الذي حيمل يف طياته املنحى البنوي -األسلويب -اجتاهه
أما العرب فقد أشار عدد من الدارسني يف دراستهم األسلوبية إىل هذا النمط، و هم يسـايرون يف ذلـك       

من املنـهج البنـوي يف دراسـة الظـاهرة      االغربيني الذين صنفوا هذه االجتاهات يف دراسام، كما استفادو
  .)3(األدبية
. ما فيه من إجنازات ميكن موازاا بالدراسات اللّغوية املعاصرة أما التراث العريب فلسنا حباجة إىل إثبات       

قد نظر إليها عند القدماء بسبب االهتمـام  " ريفاتار"و " جاكبسون"فمفهوم الوظيفة التواصلية كما هي عند 
ب كالعالقة بني اخلطاب و مرسله، العالقة بني اخلطا( بالنص من وجهات ثالث، متثل أقطاب اإليصال الرئيسية 

  .)4()و متلقيه، اخلطاب من حيث هو مرجع لذاته
باإلضافة إىل مفهوم النسق أو البنية إذ تقوى لديهم منذ البداية عندما غلب القياس على الرواية؛ القيـاس       

الذي يقوم على استقراء الظواهر، و استخراج نظامها اخلفي الذي يترمجه االطراد، فاهلم النسقي كان حاضرا يف 
، و لعل من أبرز هذه املسائل انتباههم إىل أنّ اإلنشائية أو األدبية وثيقة االرتبـاط   )5(البالغيني العربأعمال 

بالبنية اللّغوية، و الطريقة املتبعة يف أداء املعىن، و هذا يعين أن األدب يستمد خصائصه املميزة من صورة اللّغـة  

                                                
  .150 -149الوجه و القفا يف تالزم التراث و احلداثة، ص  : محادي صمود -1
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 .85__ 82األسلوبية و حتليل اخلطاب، ص  : نور الدين السد -3
 .115مقاالت يف األسلوبية، ص : منذر عياشي -4
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اع إىل التعمق يف دراسة مستويات اللّغة بشكل الفت للنظر،     فيه، و رمسه يف هندسة العبارة، و دفعهم هذا االقتن
مستوى جيري فيـه املستعمل على العادة و العرف،  : و انتهى م البحث إىل اإلقرار بوجود مستوييـن كبريين

و مستوى يتصرف فيه املستعمل يف املواضعات، و هذين املستويني مها الذين مكّنا العرب القدماء من اكتشاف 
  ، و قد أشار إليه بوضوح يف مصطلحات من قبيل "L'écart"مفهوم يعترب من دعائم األسلوبية اليوم، هو مفهوم 

  . )1("اخلروج، العدول، التفسري" 
،إذ إن علم املعاين يتكئ أساسا على عملية ) املتكلم، املتلقي (كما أثروا عملية التواصل و اليت تشمل ثنائية     

يتتبع خواص تراكيب الكالم : ، و قوله"السكاكي"هذا سابقا يف املدخل أثناء حديثنا عن  و ذكرنا –" التتبع"
و هي عملية تقتضي حضور الذات أوالً، فإنّ الذات البد أن متتلك قدرة خاصة علـى اسـتقراء    -يف اإلفادة

و من مث يتـاح هلا . ذية ثانياالصيغة األدبية يف كافة مستوياا، ليستوعب هياكلها الذهنية أوال، مث أبعادها التنفي
إنشاء صيغ تتوفر فيها املواصفات املكتسبة، أما املتلقي فإن حضوره يأيت تاليا للمتكلم من خالل استحضـار  
حالته اإلدراكية من ناحية، و حالته الثقافية من ناحية أخرى، فحالة املتلقي هي اليت تفرض على الصياغة شكالً 

  . )2(طابقة ضياع للمستهدف الكالميبعينه؛ حبيث يكون افتقاد امل
فإن البنويـني مل يتعرضوا بشكل مباشر لتحليل طبيعة عالقة األدب كأعمال " روالن بارت"إذا استثين         

إبداعية باحلياة، ألم حددوا منذ البداية جمال عملهم؛ أنه ليس لغويا، و لكنه ميتالغوي، و حددوا مهمة الناقد 
ة العامل الذي يعيشه األديب،إذ يرى العمل اإلبداعي و يكتب عنه، فإذا بلغة النقد تسـبح  و موقعه خارج دائر

، "لويس ألتوسـري "يعترب امتدادا لـ" روالن بارت"و أنّ ،)3(فوق لغة النص حماولة اإلمساك ا و حتليل عالقاا
رخيي سواء أكانت صور أم أساطري الذي مل يغفل دور اإليديولوجية و مل ينكر نساقيتها، و ال يلغي وجودها التا

أم أفكارا أو مفاهيم، و تؤدي دورا تارخييا يف الوقت نفسه، و ذلك يف إطار جمتمع معطى و طابعها النسـقي  
جيعلها تتمثل الوقائع االجتماعية متثالً خالصا، ألنّ اللّغة ليست عنصرا من عناصر الثقافة؛ بل إا أساس كـل  

  . )4(من مث فهي أقرب األدلة و أقواها عند استقصاء املالمح اخلاصة ألي جمتمع معاصر أنواع النشاط الثقايف، و
الـذي  " أدونيس"إىل إظهار العداء للمعتقد الوثوقي، ويشاطره يف ذلك " روالن بارت"و لعل هذا ما دفع    

يواجهنـا  ...« ":  ارتروالن ب"و يقول . )5()خمالفا بذلك البنوية الصورية ( أبدى مقتا إليديولوجية الواحد 
األدب بوصفه مؤسسة اجتماعية، و بوصفه عمالً فنيا معا، و هو بوصفه مؤسسة اجتماعية، جمموعة من كـل  

(...) تلك املمارسات و العادات اليت تتحكم يف ضخ الكتابات و دوراا يف جمتمع معني، مثل املرتلة االجتماعية
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لف بوصفه عمالً فنيا يف الدرجة األوىل من عدد مـن أنـواع   و يتأ" (...) استهالكه"و  هو ظروف واستثمار
و يف كل هذا نالحظ نوعا من احلركة و االضطراب، لتجاوزه النسق الـومهي  [،  )1(»(...)االتصال اللّغوي 

  ].     بالتحليل األسلويب و االهتمام بالوظيفية  -عرفية االستعمال -الذي سطرته البنوية، ليلحق اجلانب االجتماعي
  :األسلوبيـة الوظيفيـة-رابعا 
إىل بعض  ) (G.Mounin"جورج مونان"إنّ ما يلمس يف االنتقادات اليت كان يوجهها اللسانيون ، و منهم      

  " سوسري"، كما هي لدى صرحهاالنقاد البنويني انطالقا من الركيزة املعرفية اليت شيدت عليها اللسانيات 
تمثل يف إقصاء الداللة ، ودراسة املعىن من حقلها، و هذه من الصعوبات ، و ت"Bloom Fleid" "بلومفيلد"و  

اليت واجهت البنوية األدبية و هي تقترب من النصوص مبرجعية لسانية فكان على النقد البنوي أن ينتقل مـن  
  .)2(هاالنسق احملايث إىل النسق املفتوح، و الذي ينبغي أن حيتوي الداللة و يقرا من احملايثة اليت ينشد

و ملا كانت اللسانيات تنشد مرتلة العلم الكلي يف تقرير حال الظاهرة اللّغوية؛ مبتدئـة باحلـدث العـيين،              
و قاصدة إىل احلقائق الكونية، أفال ينبغي على ذوي االهتمام من املختصني بتنظري األعماق املعرفية لعلم اللسان، 

أن يستنبطوا السلك الرابط بني التعريـف العضـوي و التعريـف     أن يتعقبوا جتليات احلدث الكالمي، عسى
؛ و بل ما الذي يقنع علـى صـعيد   "صريورة البنية إىل وظيفة"الوظيفي للغة، أو احلديث عن األسس اليت جتيز 

  .)3("إبالغية"يف هذا املقام إىل رسالة " العالمة"اردات الذهنية، انقالب 
 متماسكة متاسكا كليا، مث ارتصفت أفقيا و عموديا فتتحـول حينئـذ إىل   فالبنية إذا تعددت و صارت بىن    

نظام؛ غري أن هذا النظام ينطبق عليه ما ينطبق على البنية و العالمة؛ فقد يكون واحد اجلانب فريد البعد، حيث 
  : د االحتمالنيتتعلق دائرته على جنس مادته األساسية؛ و قد يكون متعددا متضافرا،و على هذا يظل أمامنا أح

إذ يعتمد اللّغة (. )4(فهي تركز على التصور الفرضي االستنباطي: فإما أن تكون ذات طابع فرضي استنباطي -
، و هذا التوجه أكثر انتشارا، و باجلملة فإنّ وصف لغة ما وصفًا صوريا يقتضي )الصورية لوصف اللّغة الطبيعية

التعبري على نظرية ما على شكل نسق استنباطي، و هو ما يـؤدي   استخدام إجراءات و معايري كافية متكننا من
  .)5(إىل تقريب اللسانيات من العلوم الصورية

يركز يف كل حال على السياق الذي ترد فيه البنيـة، و قـد بـدأ    : إما أن تكون البنية على تصور وظيفي -
و النمـوذج  "( براغ"لروسية، فحلقة و مرورا بالشكلية ا" جنيف"استخدامه بطريقة علمية ابتداء من مدرسة 

عناصر  -الفونيمات أو احلروف -الذي يرى يف الوحدات الصوتيـة ) الواضح هلذا التصور هو علم الصوتيات
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ذات معىن، و لكنها ال تكتسب معناها إالّ بدخوهلا يف نظام أمشل منها، و هي تعتمد كذلك على القيم اخلالفية، 
ها كعنصر جزئي مندمج يف كلٍّ أمشل، أو تعتمد على قيم التشابه اليت حتدد بنيتني كما تقوم البنية نفسها بوظيفت

  .)1(خمتلفتني يف مضموما، و لكنهما متفقتان يف مظهرمها العريف أو الشكلي
  و البنوية عامة مت التأكد من أنّ هذا األخري -"سوسري"عن مصطلح النسق عند  -فيما سبق -و أثناء احلديث

دد مفهومه أكثر عندما تثار عالقته بالبنية؛ ومن هنا تفشل أي حماولة لتعريفه، إن هي أمهلـت  يتح -النسق -
عالقة " املالبسات السياقية اليت تربطه جبملة من املفاهيم و املصطلحات، و من أهم هذه املفاهيم واملصطلحات 

  : ، و هلذه العالقة منحيان"النسق بالوظيفة
  .منحى لساين -
   .منحى أديب -

و قبل احلديث عن مفهوم الوظيفة كما هي لدى الشكالنيني الروس نعرج علـى حقلـها اللسـاين،            
فالبنويون ينظرون إىل الوظيفة على ، )2(فالوظيفة كالبنية أصبحت متيز حقالً من حقول املدارس اللسانية املعاصرة

ارة؛ ذلك أن كل عنصر مـن عناصـر هـذه    أا ذلك الدور الذي تقوم به وحدة ما داخل البنية النحوية للعب
  .)3(العبـارة ينظر إليه على أنه عنصر مشارك يف معناه العـام

و إذا كانت اللسانيات الوظيفية تنظر إىل الدراسة اللسانية نظرة وصفية، و تؤكد الطابع الصويت للسان،      
الصوت، و تنطلق من الفكرة اليت مؤداها الذي كان يركز على الكتابة بدل " املنهج الفيلولوجي"خمالفة يف ذلك 

دعائمهـا؛ يف كوـا   " سوسري"بأنّ اللسان مؤسسة اجتماعية، فإا تنفرد عن اللسانيات العامة، و اليت أرسى 
  : ،و يتبىن هذا اإلجراء عصبة غري قليلة من الدارسني و منهم)4(تركز على الطابع الوظيفي للغة

، الذي جعل الدراسة التركيبية الوظيفية تبلغ مرحلة متميزة من مراحل )André Martinet( _" أندري مارتيين"
استثمارا واسـعا،      " الفيلولوجية"تطورها، حيث كان جادا يف استثمار النتائج العلمية احملققة يف جمال الدراسة 
ملدرسة الوظيفية حتاول و هذه ا( و كان ذلك إدراكا منه ألمهية الدراسة التركيبية الوظيفية يف حقل األصوات 

، و الوظائف )5(الكشف عن ما إذا كانت كل القطع الصوتية اليت حيتوي عليها النص تؤدي وظيفة التبليغ أم ال
الوظيفة التمييزية التقابلية، وظيفة احلد ( على النحو اآليت" مارتيين"الوظائف اليت تتصل باجلانب الصويت حيددها 

  : مارتيين الوظائف يف، مث أمجل )الفاصل، الوظيفة التعبريية
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  .وظيفة اإلبالغ و التواصل -
 .وظيفة التفكري -
 .وظيفة التعبري الذايت -
    .)1(الوظيفة اجلمالية -

ألنّ تصور لسان ما وفق مفهوم املدرسة األلسنية الوظيفية  -الوظيفة التواصلية -و لعل أهم هذه الوظائف     
ني مجاعة لغوية واحدة، فثمة دينامية لوقائع اللّغة اإلنسانية يشتغل، لذا ينبغي أن خيدم باعتباره وسيلة تواصل ب

جتعل منها كائنا متحركا قابالً للتطور، شأا شأن البىن االجتماعية األخرى، و بسبب ارتباط اللّغة اإلنسـانية  
  .)2(كبنية اجتماعية بسائر البىن ، فقد أصبح عليها الزما أن تتطور كي تستمد احتياجات الناطقني ا

فترى أنّ الوظيفة هي كـل عالقـة جتمـع بـني     ؛ )Glossématique( )∗(أما اللسانيات الغلوسيماتيكية     
وهي  )Intredependant(بـاما أو تغريمها، فالوظـيفة هي االرتباط الداخلي عنصريـن لسانيني، حبسب ث

ملتصورات الرياضية، و لكن مثل هذا تكون العالقة بني مكونات لسانية ذات استقرار، و هلذا املفهوم صلة ما با
االرتباط الوظيفي ال ميكن أن نلفيه خارج النسق الذي يتوافر على درجة عالية من االنسجام، و لذلك ينبغي أن 

  -و ميكن أن يكون هذا هو االختالف بني وظيفية البنوية و الوظيفية مبعناها الواسع  -يتصف بالثبات
نحو التوليدي، فهي تعين العالقة التركيبية اليت تربط بني عناصر البنية فيما بينـها     أما الوظيفية يف أدبيات ال     

و كما هو معلوم فإن اللسانيات التوليدية التحويلية بلورت مفهوم النسق بلورة علمية مل يسـبق أن حققتـه   
، و كذا حيويـة اجلملـة،       الدراسات اليت أتت قبلها، و عليه فإنّ الوظيفة تنطوي ال حمالة داخل مشولية النسق 

و عالقة البنية السطحية بالبنية العميقة كلها مؤشرات وظيفية أثرت على النسق البنوي، فتجاوزت السطح إىل 
وعلى هذا فإنّ الوظيفية يف أدبيات النحو التوليدي  .)3(العمق مطورة بذلك املنظور السكوين إىل منظور حركي 

غري كاف، فالبد من نظرية علمية تعلل الظواهر و األسباب، و يطلب من التحويلي، انطلقت من كون الوصف 
الباحث أن ينظر إىل العمليات ال إىل األشياء، و القواعد التحويلية هي القادرة على وصف اللّغـة و تفسـري   

  .)4(معطياا
  
  

                                                
 .120القراءة النسقية سلطة البنية و وهم احملايثة، ص : أمحد اليوسف 1-
  .6 -5، ص  1996 1نادر سراج، دار املنتخب العريب، ط: وظيفة األلسن و ديناميتها، تر: أندري مارتيين 2-

للداللة به على توجه خاص يف الدراسة اللسانية، أعلن عنه خالل مؤمتره للحلقة الدولية لعلم اللّغة "هيلمسليف"مصطلح اخترعه : الغلوسيمية - ∗
C.I.L  ا آخر لنظرية "سوسري"على أعمال " هيلمسلف"ركز ، و 1936بكوبنهاجنينظر،جورج ". سوسري"، إذ ميكن اعتبار هذه املدرسة تنظري
  .131 -128، ص  1جنيب غزاوي، مؤسسة الوحدة، سوريا، ط: علم اللّغة يف القرن العشرين، تر: مونان

 .120القراءة النسقية سلطة البنية و وهم احملايثة، ص : أمحد اليوسف -3
 .51 -50التراكيب النحوية و سياقاا املختلفة عند اإلمام اجلرجاين، ص  : صاحل بلعيد -4
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فقد كان هلا فضل كـبري  " Fonctional structuralisme)"املدرسة البنوية الوظيفية( )1∗("براغ"أما حلقة      
على كثري من االجتاهات اللسانية اليت أتت بعدها؛ حيث حاول بعض أعضائها توسيع مدارك النسق، بإخراجه 

  . )1(بارزة يف هذا اال" رومان جاكبسون"من اإلطار اللساين احملدود إىل اإلطار األديب الواسع؛ فكانت جهود 
اعتبار اللّغة نظاما لوسائل االتصـال، و كـل   : اه الوظيفي هلذه املدرسةو من أهم املبادئ اليت جتسد االجت     

عناصر اللّغة ختدم هذه الوظيفة، كما أنّ التقسيم الوظيفي للجملة يوضح كيفية ربط اجلملة باملوقف الكالمي 
ق جيب أن يكون معلوما من قبل السامع لتحقي" ماتيزيوس"حسب -كما أن موضوع الكالم. الذي تنشأ  عنه

  .)2(عملية تواصل سليمة
:       مصـطفى غلفـان  "قد يثري تناقضا ، لكن ال بأس أن أدعم رأيي مبا قاله " الوظيفة البنوية"فرمبا مصطلح     
إذ يتم اجلمع بني حتت نفس املدخل،بني علم اللّغة التارخيي و املقارن، و بـني علـم اللّغـة الوصـفي،                ...«

و بني علم اللّغة العام، و علم اللّغـة الـوظيفي، و أي   (...) غة العام، و علم اللّغة البنوي و الوظيفي و علم اللّ
وظيفة يقصد؟ أليس علم اللّغة الوصفي منحى داخل علم اللّغة العام؟ أليس علم اللّغة الوظيفي علما وصـفيا  

  . »)3(بنويا
لم اللسان احلديث، و قد استجابت نشأته حلاجـة  إنّ مفهوم الوظيفة يعد من املفاهيم األكثر تداوالً يف ع     

مببدأ " االهتمام"بناء على أن  ) 2∗(و منهجية أدت بالدراسة البنوية إىل تبين مبدأ الشرح و التفسري ةابستيمولوجي
من يقود إىل الفكرة القائلة بأنّ دراسة حالة لغة ما، مستقلة عن أي اعتبار تارخيي، ميكنها ) Fonction( الوظيفة 

  ).Descriptive(و ليس فقط وصفية ) Valeur explicative(أن حتصل على قيمة تفسريية 
و احلقيقة أنّ التحليل الوظيفي للغة ليس بنويا فحسب، فهو متنوع الداللة متعدد االجتاهات، حبيـث خيتـرق   

ئعا ينطلق منه اللسانيون احلدود املنهجية جلميع الدراسات اللسانية املعاصرة، و هذا ما جعله مفهوما انسيابيا ما
، و لكن بأغراض و توجهات منهجية )البنوية،و التوليدية،و التداولية( من خمتلف مذاهب علم اللسان احلديث 
  .)4(و ابستيمولوجية خمتلفة و متناقضة أحيانا

                                                
، مبدينة براغ التشيكية، وكانت بداية ظهورها بعد أن انظم إليها سنة V.Mathesius 1926" فيلم ماتسيوس"مؤسسها اللساين التشيكي  - 1∗

نها مدرسة من أكرب املدارس اللسانية احلديثة و أشهرها، باإلضافة إىل ما جاء به رومان جاكبسون و نيكوالس تروبتسكو ي وجعلوا م" 1928
انظم إليها لسانيون  1930من املفاهيم اللسانية املتصلة بالفونيم و اليت تعد القاعدة اليت قامت عليها مبادئ براغ الفونولوجية، و منذ "جسبريسن"

دراسة حتليلية ابستيمولوجية  دار القصبة للنشر،      -مبادئ اللسانيات البنوية: ينظر، طيب دبه. "ديفروت"  "أندريه مارتيين:" من فرنسا، أبرزهم
  .  104 -103، ص  2001ط 

 .120سلطة البنية و وهم احملايثة، ص : أمحد اليوسف -1
 .119 -117املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص  : ينظر، جعفر دك الباب -2
 .110اللسانيات العربية احلديثة، ص : غلفانمصطفى - 3
ت أو انطالقا من تصنيف ظواهر اللّغة و وحداا، انطالقا من مالحظة عالقاا و تتبع تفاعالا ضمن بىن منوذجية، صورية تنتظم يف هيئة فئا -2∗
  .101يات البنوية ، ص مبادئ اللسان: هامش طيب دبه . بإمكاا أن تشكل قواعد عامة يف نظام كل لغة) جمموعات(
  .101مبادئ اللسانيات البنوية، ص : طيب دبه -4
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يف النظرة ، إذ حققوا انزياحا أساسيا "فيكتور تشكلوفسكي"، و زعيمها )∗(و لنعد إىل الشكالنية الروسية     
إىل األدب؛ و نظروا إىل النص باعتباره جسرا قائما بذاته، و ليس  مثة عالقة تربطه خبارج مزعوم، كما حصرت 

  ...وظيفة النقد الشكالين يف حتليل مفردات القصائد و مجلها، و بتعداد تكرار حروف العلة و الساكنة
لذلك اإلرث النقدي الذي ارتبط بتحليـل النصـوص   إنّ أول ما فعله الشكالنيون هو وقوفهم باملرصاد      

؛ ألن املضمون يتضمن بعـض مقومـات الشـكل             ) أي القيمة بني الشكل و املضمون( األدبية و تفكيكها 
فحاول الشكالنيون الروس التشديد  -و الربط بني البنية و احملتوى لدليل على اجتاههم الوظيفي -)1(و عناصره

إذ .)2(ال جديدة يف الدراسة األدبية، فشددت قبل أي شيء على خصوصيات موضوعهاعلى البحث عن أشك
حولت األجزاء املكونة للعمل األديب، و فتحت جماالت جديدة للبحث، و أغنـت إغنـاء واسـعا معرفتنـا     

ـ  كلة بالنسقيات األدبية، فنقلوا الشعرية من حقل االنطباعية اللسانية إىل موضوع التحليل العلمي، و إىل مش
ملموسة لعلم األدب؛ فكان اهتمامه يصب على كيفية ما يقال ال على ما يقال، فرغم التصاق مصطلح الشكل 

  .ا لكن كان وعيهم بكون اللّغة لفظ و معىن جنبهم من شراك الشكلية احملضة
يطأ أرضا "جاكبسون ف" ودراسة الشكلية لبنية املنظوم قفزة نوعية باملقارنة مع مناهج علم اإليقاع التقليدي؛    

م إىل حركة الشكالنيني الروس كوم ربطوا التطريز باللسانيات  و الصـوت  1935صلبة حينما يسند سنة 
/ الوزن (باملعىن، و اإليقاع و التنغيم بالتركيب، كما استبعدوا الدراسة املعيارية للمنظوم، و املتعارضة اجلامدة 

  .   )3(."جاكبسون"املدلول اإلجناز األهم الذي أشار إليه  ، و يكون ذلك الربط بني الصوت و)اإليقاع
و من جهة أخرى فإم تيقنوا بأن نشاط اإلنسان اخلطايب ظاهرة معقدة، و يعود هـذا يف أساسـه إىل           

االختالفات الوظيفية داخل كل واحد من هذه األنساق اللّغوية؛ فإذا كان الوصف يف ذاته إجراًء ساكنا فإنه ال 
" استطيقيا"حتديد األثر األديب بوصفه نسقًا " تينانوف"يقتضي بالضرورة منظورا ساكنا للموضوع، فحينما أعاد 

أكثر مما هو جمموع األدوات األدبية، فإن مفهوم التعايش اخلالص موعة من العناصر يف جمموع أديب قد أدى 
ات دورية يف هرمية املكونات، تغريات مستمرة يف إىل التكامل الدينامي، و كان هذا يقتضي يف نفس اآلن تغري

  الوظيفة االستطيقية لألدوات األدبية، و على هذا فإنّ املفهوم الوظيفي للواقعة األدبية قد حفز االهتمام بالتصور
  
  

                                                
وهي  تزامن ظهورها مع قيام الثورة البلشفية يف العشرينيات من القرن املاضي ،احلركة اليت  أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة األدبية ،- ∗

الشكالنية الروسية،ترمجة الويل حممد ،املركز الثقايف   : أنظر ، فيكتور إيرليخ.ورغ تعود إىل جتمعني اثنني األول يف موسكو ، والثاين يف سان بترسب
  .5،ص2000العريب ،ط

 .93 -92، ص  1991 1اإلبالغية يف البالغة العربية، منشورات عويدات الدولية، بريوت باريس، ط: مسري أبو محدان -1
 .8ــ 7الشكالنية الروسية، ص  : ينظر، فيكتور إيرليخ -2
 .92 -91املرجع نفسه، ص   -3
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    .)1(كانت تسري يف نفس االجتاه" تنيانوف" "تشلوفسكي"صاغها  )∗(")أبوياز"فلسفة الفن العفوية عند (األديب  
و بالتايل فإنّ الشكلية الروسية من أهم روافد الدرس اللّغوي و األسلويب، و حاولت التحرر من املنـاهج      

التقليدية، و من الرمزيني حبيث تنطلق من إرساء الداللة الوصفية، لترتبط بالسياق الكلي للعمل األديب مع إعطاء 
  ا يثري الشكل األديب، و كانت العالقة بني املستويات اجلانب اللّغوي و املوسيقي أمهية خاصة، و توظيفها مب

الذي تتجسد فيه جزئيات الصورة يف وحدة متكاملة ) األصوات، مث الداللة، البنية النحوية مث الشكل الصوري( 
و العالقة بني هذه املستويات عالقة تفاعل وظيفي يتحرك . كما تتجسد فيه املواقف و األحداث و الشخصيات

إىل الكل، و من األنظمة الصغرى إىل األنظمة الكربى يف السياق العام يربط بعضها ببعض، و ميكن  من اجلزء
دارت يف جمملها على اجلوهر الداخلي للعمل األديب، مع الرفض للتـنظري     -الشكليني -القول بأنّ هذه احلركة

و لـذا ميكـن    - )2(د عن النص ذاتـه و التأويل؛ فقد شغلتهم احلقيقة األدبية، بغض النظر عن أي اعتبار يبتع
  -اعتبارها اجلذور األوىل عند الغرب لألسلوبية الوظيفية، من خالل اإلجراء الوظيفي يف النص األديب

فأفادت منهم و طـورت  " براغ"سارت حلقة " احلركة الشكالنية" و على هدي اجلهود الصادرة من قبل    
عـدم  (اللسانية، و أهم التعـديالت  " جنيف"اهيم مدرسة مفاهيمها و نقحتها، كما حاولت تعديل بعض مف

، إذ ال ميكن حتديد الصوت إالّ ضمن النسق اللساين العام، و هكذا )إغفال البعد الثقايف يف الدراسات الصوتية
فالوظيفة الصوتية حيتويها النسـق   -إن صح التعبري -صارت الفونولوجيا مسة من مسات التفكري البنوي الصلب

، فقد كان "أندري مارتينيه"و من هنا تالحظ مشولية النسق على الوظيفة اليت كانت مرتكزا للسانيات  اللساين،
غري مقتنعني بالنظرة الصورية ملفهوم التزامن، و تطبيقه تطبيقـا مغلقـا علـى    " تروبتسكوي"و " جاكبسون"

؛ أم "سوسري"، و لسانيات "براغ" ياتو وجه التباين بني لسان. الصوتية،اللسانية، و الوقائع األدبية: الظواهر
  نظروا إىل اللسان على أنه نسق وظائفي، أي أم تعاملوا معه من املنظور احلركي وليس من املنظور السكوين،

عبـد القـاهر   "فأرست بذلك املبدأ البنوي للنسق الفونولوجي؛ حيث أكدت بذلك ما كان قد أشار إليـه  
  .هلا إالّ داخل النسق اللساين العاممن أن الكلمة ال حياة " اجلرجاين

مكنتهم مـن نقـل   " هذه اخلصيصة اجلوهرية"و " ضمن إطار النسق"و من هنا ترتبط البنية مبفهوم العالقة     
النسق اللساين إىل نسق أديب، و اتسمت نظرم إليه باملرونة، فحاولوا ربطه بالنسق الثقايف العام، و من ضمنه 

ك يكون تصور مرن حيال النسق الذي اتسم باالنغالق مع طالئع الـتفكري اللسـاين   وبذل. البعد االجتماعي
يف إجياد سبيل التالقي " حركة براغ"املعاصر، وترسخ يف أدبيات البنوية الصورية، و هكذا اجتهدت لسانيات 

                                                
كانت حلقة من الشكلية الروسية، مقرها بسان بسترسبورغ، باملقابل هناك حلقة موسكو اللّغوية، و مقرها يف موسكو، تتألف من جمموعة من  - ∗

  .5الشكالنية الروسية، ص : تور إيرليخفيك. الطالب الشبان،يتبادلون اآلراء بصدد مسائل تتعلق بنظرية األدب، بعيدا عن الدروس األكادميية الرمسية
 .130 -103املرجع نفسه ، ص   -1

 .181 -180البالغة و األسلوبية، ص  : ينظر،حممد عبد املطلب 2-
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فر على عدد مـن  ؛ إذ ترى مدرسة براغ أنّ اللّغة تتو)1(بني الطابع الصوري، و الطابع الوظائفي للنسق األديب
األساليب الكالمية و األدبية املتنوعة، اليت تناسب الطبقات االجتماعية املختلفة، و تستعمل يف سياقات موقفية 

    .)2(معينة
وجمـال  " براغ"لألسلوب تطور ذه املقتربات اليت تبنتها مدرسة " املقترب الوظيفي"و بناء على هذا فإن      

لوبية اليت ختتزل إجراءها يف النظر إىل البىن اللسانية يف النص؛ إذ عنيت بصـياغة  يشدد على األس: احلديث هنا
). الصوت،املعىن ،واملضمون( نظرية أسلوبية تبىن على مفهوم النص بوصفه كلية بنوية، تتضمن بضع طبقات  

ب أن يكون وصف إن دراسة األسلوبية للنصوص ميكن أن تعىن بطبقة خاصة؛ بيد أنّ ما ترمي إليه يف األخري جي
  .شبكة العالقات اليت توحد الطبقات و مكوناا يف كلية التناغمات والتعارضات و الترتيبات

للنصوص املعدة يف إطار نظرية عامة لالتصال اللفظي ينظر إليها بوصفها أساسا واعدا " Typology"إنّ النمذجة 
  .)3(لتمييز األساليب

، )ضمن البىن تتحدد الوظيفة كما يف أعمال اللسانيات احلديثة(ة و الوظيفة و عن هذا املفهوم املضاعف للبني    
، و منها )4(نشأ نقد لألسلوبية التقليدية و البنوية و حدث جتديد للقضايا و حلوهلا يف عدد ال بأس به من النقاط

قدوا أن ميزة الفن ؛ فالشعرية عنده لغة يف وظيفته اجلمالية؛ لذلك اعت"جاكبسون"مفهوم الشعرية الذي صاغه 
ميكن أن تكتشف بدراسة خصائص اللّغة الشعرية، و هنا حماولـة لتمييـع    Literarimes) أي أدبيته( اللفظي 

، بالنظر إىل أنّ األوىل نظام جديد، و ذا تنحو الدراسات اليت تطبق قوانني )∗(احلدود بني األسلوبية و الشعرية
نظرم إىل األسلوب؛ فإنّ دراسة الرسالة اللفظية بوصفها عمل فـن،  و ما حيسب هلم . الشعرية منحى أسلوبيا

  ").بايل"تغيري مفهوم األسلوب كما كان عند ( إمنا هي دراسة لألسلوب
و بين هذا القسم من النظرية على افتراض أن بضع خصائص لفظية عامة للنسق ميكن أن تستمد من الظروف، 

الغرض العام للرسالة،وظيفتها، واملوقف االتصـايل اخلـاص   : ل، مثلاليت تتجاوز مستوى الفرد لعملية االتصا
  ).مبقابل العام،و االتصال املباشر مبقابل غري املباشر 

فهذه الظروف تتجاوز مستوى الفرد، بعضها عوامل مشكلة لألسلوب، تصوغ التنظيم اللفظـي للنصـوص   
  .)5(بطريقة جتعل التعبري مالئما للضرورات االتصالية املتميزة

  
                                                

 .131 -130القراءة النسقية سلطة البنية و وهم احملايثة، ص  : ينظر، أمحد اليوسف -1
 .150، ص 2005 2وعات اجلامعية، طاللسانيات النشأة و التطور، ديوان املطب: أمحد مومن -2
 .63 -62البىن األسلوبية، ص  : ينظر، حسن ناظم -3

 .62األسلوب و األسلوبية، ص : ينظر،،بيري جريو 4-
فاألسلوبية تدرس خصائص وقوانني نص أديب معني لكن الشعرية تعين باكتشاف قوانني النصوص الألدبية بشكل عام فهي متعالية تبحث فيما -  ∗

  .64البىن األسلوبية،ص: حسن ناظم.لنص األديب أدبيا ،فاألسلوبية قانون خاص والشعرية قانون عام ختضع له مجيع النصوص جيعل ا
 . 65 -64البىن األسلوبية، ص  : حسن ناظم: ينظر -5
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و على هذا، فإن علماء األسلوب يف مدرسة براغ هي أول من طور علم األساليب الوظيفية، و قد وقفوا      
  : عند الوظائف التالية

  .الوظيفة االتصالية للغة -
 Elise( لكن اللّغوية الروسية. االستعمال اهلادف و املستحسن اجتماعيا يف امليادين املختلفة للفاعلية البشرية -

Riesel ( وضعت حديثا منوذجا خلمسة أساليب وظيفية يف اللّغة األملانية قد) ا ضمنو ميكن عدها جتاوزا أنواع
  .)1()الوظيفية

  ).نصوص ،حكومية، وثائق، لوائح( أسلوب االتصال العام  -
  ...).أخبار( األسلوب الصحفي  -
  ).لغة التعامل يف األوساط الرمسية (أسلوب التواصل اليومي  -
  ).كل أنواع الكتابة األدبية( أسلوب األدب اجلميل  -

الذي ميثل جانبا من هـذا  ( و ذا تبدو األساليب الوظيفية من األساليب الدائمة لعدم اقتصارها على األدب، 
  ". الوظيفة"إا شبكة تتضمن نصوصا خبصائص أسلوبية مشتركة تنضوي حتت مفهوم جامع هو ) النظام

منظور الدراسة األسلوبية تعين حاجة أشكال حمددة من التعبري اللّغوي إىل وسائل أسلوبية  و الوظيفة من        
تناسب اهلدف من استعماهلا، فتصبح األساليب الوظيفية بناء على هذا مناذج لغوية متكررة و جـاهزة؛ ألـا   

فاألسـاليب  . "فة اجتماعيـة تستعمل اللّغة يف جمال حمدد خلدمة هذا اجلانب من الفاعلية البشرية، و أداء وظي
جتسد تلونا موضوعيا يف األسلوب على خالف األسلوب الشخصي، و هذا ما يفتح بـاب دراسـة   " الوظيفية

  .        )2(األسلوب يف مجيع األشكال اللّغوية اليت ترد يف سياق اتصايل، باالعتماد على املنهج الذي تعرفه الوظيفية
لساين الذي اعتمدت عليه النظرية األسلوبية احلديثة، ال بأس من عرض عوامل و لكي ينفهم أكثر اإلطار ال      

و اليت أصبحت فيما بعد من أساس معظـم النظريـات اللسـانية           " جاكبسون"التواصل الكالمي كما قدمها 
  .)3(و السيميائية و األسلوبية

  
  
  
  
  

                                                
 .161 -160حنو نظرية أسلوبية لسانية، ص  : ينظر، فيلي ساندريس -1
 .163 -161املرجع نفسه، ص   -2
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             ) Contexte(  السياق
  

الرسالـة                     املستقبل                                                  البـاث                 
 )Destinateur )                                (Message )                                            (Destinataire(  

                                                               
  )            Contact(  الصلة                                              

                                
                                    

  )     Code(  السنن                                               
  

   )1(  عناصر التواصل الكالمي
) نظام رموز، و املخـزون اللّغـوي  ( الذي بىن املرسلة ) النص، اإلنتاج(هو مصدر املرسلة ) ملؤلفا( فاملرسل 

إالّ ضمن سياق ،و هـو املرجـع،و ال    -الرسالة-و هي ال تفهم) قارئ، متلقي(مشترك بينه وبني املرسل إليه 
  ".االتصال"تكتمل العملية إالّ بعامل سادس هو قناة 

نظريـة  " جاكبسون"لوظائف اللّغوية اليت ترتبط بكل عنصر من العناصر، فقد وضع و ما يهمنا من هذا، هو ا
هامة يف وظائف اللّغة و التواصل؛ إذ املنهج هو تطبيق ما يتصل بنظرية اإلعالم على األداء اللّغوي، فيما يتصل 

  : لستة، و هيو انطلق من شكل جهاز التخاطب، يف نظرية اإلخبار، و دقق عناصره ا. باملرسل و املتلقي
، و تسمى أيضـا بالوظيفـة   )Fonction Expressive( يولد الوظيفة التعبريية ):  Destinateur( املرسل/ 1

  ).Emotive( االنفعالية 
  ).Conative( تتولد عنه الوظائف اإلفهامية ):  Destinataire(  املرسل إليه/ 2
  ) Fonction (يولد الوظيفة املرجعية ):  Contexte(  السياق/ 3
  .)Fonction Phatique(و هي تولد الوظيفة االنتباهية ):  Contact( الصـلة/ 4
  .)Fonction de glose ()2(و تولد الوظيفة املعجمية ):  Code ( السنن/ 5
، و هي الوظيفة اليت تكون )Fonction Poétique(و تتولد عنها الوظيفة اإلنشائية ):  Message(  الرسالة/ 6

سالة غاية يف حد ذاا، ال تعرب إالّ عن نفسها، و املقصود ا إذًا تركيز االهتمام على الرسـالة لصـاحل   فيها الر
شريطة أن تصبح لغة الرسـالة  (الرسالة اخلاص، و حضور هذه الوظيفة يترافع و حضور اهلدف األسلويب فيه 

                                                
  .158األسلوبية و األسلوب، ص : املسدي - 1
           .160 -157ص  املرجع نفسه،   -2
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  .)1(هدفها و مضموا إيصاالً و إرساالً 
ه مبثابة املنهل الذي قدم للباحثني أداة حتليلية، تقرب نظرية  الوظيفة الشعرية مـن  و مبادئ الشعرية عند      

عن طريق العالقـة بـني حمـوري     -الوظيفة الشعرية -وتتميز عنده. استراتيجيات اخلطاب، خاصة باألدب
حمـور   فالوظيفة الشعرية حينئذ مبدأ التعـادل املاثـل يف  ). Paradigme(، و االختيار)Syntagme(التركيب

و مصطلح التعادل ال يصلح لتكوين القول؛ بل يصلح الختيار الكلمات املالئمة ( االختيار، على حمور التأليف 
  ).على مستوى التشابه، لكن شذوذ الشعر يكمن يف أنّ التعادل يصلح لالختيار 

لك اكتشف أن و تبعا لذ، )2(رفض قصر اللّغة على إحدى وظائفها بل هي كل متكامل" جاكبسون"كما أن 
كل عنصر من العناصر الستة، يولد وظيفة يف اخلطاب تتميز نوعيا عن وظائف العناصر األخرى، و تكون عملية 
التخاطب اللساين تأليفا جلملة هذه الوظائف مع بروز إحداها، فتكون بنية الكالم مصطبغة بسمات الوظيفـة  

، ألنّ كل رسـالة مهمـا   د حسم املواقف املتباينة و هذا املوقف ق).  La Fonction Prédominante( الغالبة
   .)3(كانت غايتها، تتضمن وظيفة أدبية، تبقى أن درجة هذه الوظيفة ختتلف من نص آلخر

و على هذا فإنه يفترض يف نظرية علم األسلوب، أن يشتمل النص بكل ظواهره املميزة وعملية اإلنتـاج           
ادئ لغوية وغري لغوية، أما األسلوب فتصوره كنتيجة الختيار املؤلف بـني  و التلقي معا، و أن تعتمد على مب

جمموعة امكانات النظام اللّغوي، و نتيجة ملا يتم من إعادة تكوينه من جانب املتلقي للنص، أي أن األسـلوب  
هـذا  و لعل ميـزة  ). خاصية مشتركة غري ثابتة( يتجلى عندئذ يف النصوص من خالل عملية التواصل األديب 

مدخالً وظيفيا يف معاينـة   فلقد اختذت األسلوبية  .)4(التصور أنه جيمع بني العناصر املختلفة يف عملية التواصل
، و هذه األخرية هي عنصر لغوي ينظر إليـه مـن حيـث    "واقعة أسلوبية"األسلوب، فهي تنظر إليه بوصفه 

  .استخدامه ألغراض أدبية يف عمل معني
لدراسة األسلوب ) Fonctiona( مع املدخل الوظيفي  -ضرورة –راًء حتليليا يتواشج إن ما سبق  حيدد إج     

فاملـدخل الـوظيفي لدراسـة    . بوصفه واقعة لسانية حبتة حتمل خصائص متميزة، و من مث فهي واقعة أسلوبية
ا املـدخل    ، كما أنّ هذ"عنصر لغوي يستخدم ألغراض معينة"األسلوب يعاين هذه الواقعة األسلوبية على أا 

صيغة أكثر تسامح من املنهج البنوي؛  ألنه ميكننا من النظر إىل الظـواهر األسـلوبية    -الوظيفي لألسلوب -
أو التركيبة األساسية للنص، فهـو يعتمد على التحليل الدقيق جلزئيات العمل األديب كنص " البنية"كجزء من 

  . ما يعد منها مهيمنا، و ما هو فرعي لغوي، و ميكننا من اكتشاف العالقات بني اجلزئيات، و
أنّ التحليل األسلويب املعتمد على العالقات القائمة بني العناصر اللّغوية يف النصوص يفيـدنا يف  " ليفن"إذ يرى 

                                                
 .215مقاالت يف األسلوبية، ص : منذر عياشي -1
 . 77بالغة اخلطاب و علم النص، ص : صالح فضل -2
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و مبوجب النظر إىل البىن األسلوبية املهيمنة، و مقاربتها على مستوى العالقات . التعرف على أسلوب جنس ما
مخض عنها تلك البىن؛ سوف يتحدد مفهوم األسلوب بوصفه كلية متموضعة يف العالقات بني اللسانية اليت تت

  .الوحدات اللسانية
، فالبىن البالغية ذات طبيعة وظيفية، و تتغري )1(و أنّ مفهوم األسلوب لديهم قريب إىل مفهوم بنية النص      

يكون مرغوبا فيه إذا كان األسلوب وظيفيا، كمـا   بتأثر النص يف مقام التواصل، و ميكن هلذا املتغري األسلويب
و يف ) وصـفها (ميكن هلذا املتغري أن يكون تعبريا عن سياق إجتماعي، إذ اهلدف ليس دراسة العبارات اللسانية 

وميكـن أن نعمـق    -النتيجة لن يدرس النصوص فقط مبصطلحات بناها؛ و لكن أيضا مبصطلحات وظائفها 
  -ويل للجانب الوظيفياجلانب،  أو البعد التدا
  :إىل )2(ختتزل املقتربات األسلوبية) من خالل املقترب الوظيفي لألسلوب( إن األسلوبية الوظيفية 

ويفرض البدائل ) أ(و الذي يفترض وجود معيار كلي قبلي يؤدي إىل قبول بديل تعبريي : املقترب املعياري/ 1
  .حكمه املسبقاألخرى، و املعيار الكلي معتمدا على ذوق واضعه و 

الذي يدرس اختيار البدائل، باعتماده على تنوع ظروف االتصـال اللّغـوي، وعلـى    : املقترب الوظيفي/ 2
  ).اللفظية، خاصة سياقات ما بعد اللفظ( السياقات املختلفة 

... )س(يف السـياق  ) أ(إذن تبحث يف تنوع السياقات لكي تفسر اختيار البديل " األسلوبية الوظيفية"إنّ      
  . )3(ومن الواضح أن طبيعة الدراسة الراهنة ال تنحو املنحى األول من الدراسة، بل تعمد إىل الثاين

؛ فإا حاولت تبين موضوعية يف دراسة األسلوب، علـى أسـس   "براغ"لكن فيما خيص أسلوبية مدرسة     
بقيت حمافظـة  " براغ"لّغة، فأسلوبية تتجاوز البىن اللسانية، إىل ما حيفها من ظروف اتصالية و معاينته لشكل ال

على املبدأ الشكلي يف دراسة األسلوب، ذلك املبدأ الذي مياهي أسلوب النص ببنيته اللسانية، فرغم مساعي كل 
؛ فإم مل ينظروا إىل الفن باستقالله عن "تشلوفسكي" و،  "موكاروفسكي"، و "تينانيوف"، "جاكبسون"من 

  .روا إىل استقاللية الوظيفة اجلماليةشروطه االجتماعية؛ و إمنا نظ
إنّ املنهج اجلاكبسوين خيتزل التحليل األسلويب إىل حتليل لساين، و سبب هذا االختزال يكمن يف تعريف       

التماثل من الشفرة إىل الرسالة، فاملبدأ الشكلي كامن يف صلب أسلوبية  ملبدأالوظيفة الشعرية، بوصفها إسقاطا 
بني بنية النص و أسلوبه، متحققة بشكل فعلي،و لذلك عرفوا األسلوب يف ضوء املبدأ السابق   و املماهات"براغ"

، الذي عرض الوصف املنهجي للتصنيف األسـلويب  )  Bohuslave Havanik"(بوسالف هفرنيك" إذ عرف 
ألسلوب يف أسلوب النص بوصفه التنظيم الفريد للنص يف كليته، و من الواضح أن مفهوم ا –" براغ"ملدرسة 

  .هذا املستوى قريب جدا إىل مفهوم بنية النص
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بوصفها تكييفا ملتطلبات التواصل و بدال من ذلك ينظر إىل  -ال تنظر إىل الرسالة الشعرية" جاكبسون"فنظرية 
إسقاط مبدأ التماثل على الرسالة بكيفية ما يوصفه، حيررها من املقام و جيعلـها غامضـة و غـري تداوليـة               

 )Non Pragmatique()1(.  
سيتضح أنّ مرحلة الدراسة الوظيفيـة متثـل    -البالغي خاصة-وباستجالء النقاط املضيئة يف تراثنا العريب      

، و استوجب ذلك )الدراسة النحوية املتـخصصة -الوصفية التحليلية الشاملة( املرحلة الثالثة من ضمن املراحل
، ألنّ البنية اللّغوية ال تستقل عن وظيفة اللّغة "الشكل واملضمون" صم بنياالنطـالق من الوحـدة اليت ال تنف

منذ بداية تبلورها، بأا مل تنطلق من منهج وصفي ) البالغية منها(االجتماعية؛ لذا متيزت اآلراء اللسانية العربية 
ا بالوظائف اليت تؤديها يف حبت، يعتمد على وصف الشكل و حتديد البنية اخلارجية للظواهر اللّغوية، و ارتباطه

    .)2(الكالم
و ال شك أن ما دفعها منذ البداية إىل االهتداء إىل هذا املنحى الوظيفي هو النص القرآين، فبحثوا فيما جعلـه  

أرقى و أمسى، و بعدها اُكتشف أن السر يف ذلك هو تلك املضامني اليت يكتنفها من خالل التركيب اللّغـوي     
الدراسة تكون مركزة على توضيح كيفيات االسـتعمال اللّغـوي، و احلـدود الضـابطة               و املضمون، ألنّ 

    .)3(يف كل تركيب لغوي"البعد الوظيفي"له وعالقته باملعطيات السياقية، و اليت تسهم يف رسم 
أن يكشـف        ، و باب االستقالة من الكالم و اإلحالة، إذ اسـتطاع "سيبويه"و قد مت الكالم يف املدخل عن  -

كما ال ننسى النهج الـذي   -و بنجاح اخلصائص املميزة لبنية اللّغة، و دورها يف الوظيفة اإلبالغية اليت تؤديها
ي عبد القاهر، بتأكيده الوظيفة اإلبالغية اليت تؤديها اللّغة، و ذلك بالدعوة إىل عـدم فصـل   "اجلرجان" رمسه

أنّ مسألة النظم مسألة لغوية ترتبط بالوظيفة األساسية للغة، كوسيلة  ، و)علم املعاين(دراسة البالغة عن النحو 
   .)4(لالتصال بني الناس، و هي من صلب النظرية البنيوية الوظيفية احلديثة يف علم اللّغة احلديث

 كما أنّ نظرية النظم تعكس البعد الوظيفي من زاوية أخرى، إذ متثل حمور اهلوية الوظيفية، ألنه جيسد وظيفـة 
الظاهرة اللّغوية، املتمثلـة يف أا تعمل على كشف ما يف الفكر من معان و تصورات، فغايتها مـن الوجهـة   

   .)5(الوظيفية التعبري عن عملية التفكري لدى اإلنسان، مبا يفضي إىل تطابق التراكيب و املعاين النفسية
إذ طوره بكشف خصائص النظـام اللّغـوي   املنحى الوظيفي نفسه، " مفتاح العلوم"يف " السكاكي" و قد تبىن

                                                
 .69البىن األسلوبية ، ص : حسن ناظم -1
جعفر دك الباب، جامعة اجلزائر    : لية يف القرآن الكرمي، حبث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، إشرافدراسات لغوية ملفهوم اآل: حممد العيد رتيمة -2

 .96 -94، ص  1993: سنة
نوفمرب  -قسنطينة -، جامعة األمري عبد القادر3اللسانيات و النص القرآين، جملة اآلداب و العلوم اإلنسانية، العدد الثالث: عبد احلليم بن عيسى -3

  .281ص ، 2003
)       مقال(حوليات جامعة اجلزائر -يف النقد األديب) و البنوية الوظييفية -النحوية البالغية( نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللّغوية :جعفر دك الباب -4

 . 204، ص1993-7: العدد
 .27 -26اللسانيات و أسسها املعرفية، ص : ينظر، عبد السالم املسدي -5
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للعربية يف مستوياته املتدرجة، األصوات أوالً، و الكلمات املفردة ثانيا، و التراكيب من حيث سياقاا اللّغوية 
    .)1(رابعا
، حيث نزعوا إىل النظر يف النصوص )∗(كان إىل جانب اجتاهات أخرى" الوظيفي"و على هذا فإنّ االجتاه      
اس فنون البالغة و استخراج شواهدها و توظيفها يف املعاجلة النقدية و التقومي األديب، و قد توزع كتـب  اللتم

هذا االجتاه منحيان تسايرا و امتزجا، فكان منهما من صرف إىل ممارسة النقد التطبيقي؛ إما يف شـعر شـاعر   
كتب حمضة ملعاجلة الفنون البالغية، مـن  ، و إما يف "لعلي بن عبد العزيز اجلرجاين" الوساطة"خبصوصه يف مثل 
، أما املنحى الثاين فقد ) و أكثر هذه الكتب يف إعجاز القرآن"( البن املعتـز"يف مثل البديع : خالل النصوص

   .)2(كان ينطلق من نصوص أقرب منه إىل ولوج املدخل الفلسفي و النفسي؛ ألنه أكثر مباشرة للنصوص
سدة يف تراثنا البالغيهذا باختصار وجوه الوظيفية ا.  

على اآلراء الوظيفية اليت قال ا عامل اللسانيات "اجلامعات الربيطانية"أما العرب احملدثون؛ فإم تعرفوا يف        
،و اهتم آخرون "متام حسان"و " عبد الرمحن أيوب"و " إبراهيم أنيس: "و انعكست آراؤه يف كتابات" فريث"

البحث عن أصول املنهج الوظيفي احلديث؛ حماولني الكشف عما يشاه يف الفكر يف إطار لسانيات التراث ب
). النحوية و البالغية من الوجهة الوظيفية" اجلرجاين" كاملقارنة بني حتليل اجلملة، و آراء(اللّغوي العريب القدمي، 

  :و تكمن أمهية الدرس اللساين العريب احلديث يف
و األسلويب على وجه اخلصوص، بإضافة إطـار نظـري   ( رس اللساين عامة إثراؤها النظري و املنهجي للد -

  ).جديد لوصف و تفسري بنيات اللّغة العربية
هي حتليل مالئم للجملة قادر على تبيان مقدار الدينامية اليت تساهم ا كـل مجلـة يف عمليـة التواصـل      -

  ).النص املقدس(خاصة يف )3(اللّغوي
ويب العريب احلديث، هو الوصول إىل دراسة علمية و موضوعية؛ و من أجل إنفـاذ  إنّ طموح النقد األسل     

وصف الظواهر وصفًا علميا : هذه الغاية يدرس الظواهر األسلوبية يف اخلطاب األديب وفق حمورين أساسيني مها
  ل ما مل يتضمندقيقًا مث حتليلها مبا يناسب وظيفة اخلطاب، فال يتعسف يف تأويلها، وال يرغم اخلطاب على قو

و ال تفرض عليه مقوالت من خارجه ال تنسجم مع طبيعة تكونه، باإلضافة إىل سعيه لتحديد الكيفيـة الـيت    
و عند دراسة ظاهرة التركيب األسلويب للخطاب . تشكل ا اخلطاب األديب، ألداء وظائفه التبليغية و التأثريية

ال تكتـفي برصد اجلمل االمسية و الفعلية، بل تسعى إىل  فإا تصف خصائص التركيب مستعينة بعلم النحو، و

                                                
  .209حوليات جامعة اجلزائر، ص  -)و البنوية الوظيفية -النحوية البالغية( نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللّغوية: جعفر دك الباب -1
األسلوبيات : عبد العزيز مصلوح. ، و الذي ينـزع إىل معاجلة القوانني العامة للظاهرة األدبية، و بيان أصوهلا"األصويل"ألنّ هناك االجتاه  - ∗

  .25، ص 2003 1ة ، جلنة التأليف و التعريب و النشر، الكويت، طاللسانية آفاق جديد
 .26املرجع نفسه ،ص  -2
 .253 -243اللسانيات العربية احلديثة، ص  : مصطفى غلفان -3
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، باحثة عـن خصـائص   )∗(حتديد وظائـفها و أبعادها الداللية و تـتجاوز اجلملة إىل تركيب اخلطاب كله
   .)1(انسجامه، و اتساق نظامه

يف األمنـاط   يبحـث ... « ": يتحدث فيه عن التحليل األسلويب" لعبد السالم املسدي"و لنأخذ هذا القول    
التعبريية اليت استعملت من طرف معني ألداء ما للفكرة و العاطفة عند املتكلم الباث من صيغة حركية، كمـا  

، و ـدف  "املتلقي"تتحدد مهمة التحليل األسلويب يف دراسة األثر الذي حيدث بصفة عفوية لدى السامعني، 
و يالحظ من   .)2(كامنة يف أبسط أشكال التعبري األسلوبية إىل كشف الغطاء عن بذور األسلوب من حيث هي

  : خالل هذا القول ما يلي
إذ يقصد به القالب أو الشكل الذي ينطلق منه إلجراء الدراسة، ألنه أول من يوجهنا أثناء : األمناط التعبريية -

ة التالقي بـني  االقتراب من النص األديب، مع عدم إغفال الروابط و الوظائف الداخلية، و هذا يدل على نقط
  ".معىن املعىن"املنحى البنوي و الوظيفي، و التركيز على جمرد الصورة الشكلية يستحيل الوصول معه إىل العمق 

  ".Context of situation"احلال سياقو يقصد به املوقف أو املقام أو : ظرف معني -
متثل املفهوم املركزي فيما أمساه الوظيفيون  و هنا جتسيد لعملية التواصل، إذ إا: عدم إقصاء الباث و املتلقي -
بعمليـة الفهـم              "اجلـاحظ "و هذا ما عرب عنـه  .  ، و اليت حتمل اجلمل آثارها الواضحة"ديناميكية التواصل"

  .و اإلفهام
، و عقد صـلة  )أفقي(ربط األسلوب بالصياغة و التعبري ألنه إحداث لتأليف و تسلسل على مستوى خطي  -

  .ل التعبري؛ ألا حاملة ألسلوب معني على حسب التغريات الكامنة داخل النسق العام للتركيببني شك
و إمجاال ميكن احلديث عن منط جديد لدراسة و حتليل ظواهر األدب انطالقًا من اخلارج باجتاه الـداخل       

العالئق و الروابط على مسـتوى  ،و )الشكل و املضمون(إحداثًا لتفاعل دينامي، ووترية متفاعلة بني املستويني 
  ).التركيز على الصيغة و الشكل(البىن الوظيفية و إحالل االجتاه الوظيفي حمل الوصف الصوري 

و إن كان موجودا لدى الغرب، فإنه متأصل مستمر على خط مستقيم عند العرب، متجذر يف ثنايا اللّغـة      
رضه واقع اللّغة كمادة ،و منـهج السـلف يف التحليـل اللسـاين                العربية بناًء و تركيبا، فدراسةً و حتليالً، يف

  .و األسلويب خاصة
  
  
  

                                                
املسهمة يف عالقات أجزائه، ووظيفة تشكيلها، و كيفية أدائها لوظائفها، تفاديا للقصور يف التحليل، إذ جيب تناول كل الوحدات اللّغوية  - ∗

  .12 -8، ص ص 2األسلوبية و حتليل اخلطاب،ج: ينظر، نور الدين السد. تكوين اخلطاب األديب، ألا تساهم يف التشكيل البنوي الوظيفي
 .12 - 8، ص  2املرجع نفسه،ج -1
 .46، ص  1983 1النقد و احلداثة ، دار الطلعة بريوت ، ط: عبد السالم املسدي -2
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II - منـاهج التحليل األسلويب:  

  :ما بني األسلوبية و النقد/ أ      
إنّ مقتضيات الدراسة تدعو إىل تتبع األهداف و الغايات اليت ترمي إليها مباحث األسلوبية، و ذلـك إذا        
نا إليها باعتبارها عملية إثراء لألدب بكل فنونه؛ فال ميكن لباحث أو متذوق، أو ناقد أن يتصور وجـود  نظر

أدب بال أسلوب، مما يؤكد اتصال البحث األسلويب باألدب، و من مث يدعونا ذلك إىل القول بأنّ مثة اتصـال  
علم األسلوب هو البديل املوضوعي  لكن هل يقصد بذلك أنّ، )1(أكيد بني األدب و األسلوب يف النقد األديب

  .للنقد األديب؟
فهذا اإلجراء قد يكون و قد ال يكون، لكن حبسب أن من األمور اليت ينبغي أن تكون موضـع اتفـاق          

، و علم األسلوب من املنظور اللّغوي "للوصف و التحليل"تاليان " أنّ التفسري و التقومي"لقرا من بداهة العقل 
من املنظـور   -ألداء مهمة الوصف و التحليل على خري وجه ممكن، و إذن فال يكن علم األسلوب هو املرجو
  .)2(هو النقد كل النقد؛ فهو أساس البد منه لتقومي العمل األديب تقوميا موضوعيا -اللّغوي
وجب ذلك علم أنّ األسلوبية هي رفع احلواجز بني اللّغة وتاريخ األدب، و هي مب" ستاروبنسكي"و يثبت       

  .بأنّ األسلوبية مصبها النقد، و به قوام وجودها" جريو"شامل للدالالت املكرسة يف جهاز األثر األديب، و جيزم 
فقد استقر أنّ األسلوبية هي نظرية علمية يف دراسة األسلوب، و أا كبقية املناهج النقدية تسعى إىل بلورة      

لنقد باعتباره ميزان موازين يف  األدب، قد عـرف يف تارخيـه الطويـل    نظرية يف تعريف اخلطاب األديب، و ا
، و ما هو مكون )قبله و بعده(الصراع بني التارخيية و اآلنية؛ إذ فيه وجهان حلقيقة واحدة ما هو خارج النص 

فيمده ببديل  لذاتية النص، و ال تكون األسلوبية إالّ معيارا آنيا، و هي لذلك تعد رافدا موضوعيا يغذي النقد،
   .)3(اختياري، حيل حمل االرتسام و االنطباع، كي تسلم أسس البناء النقدي

ليس من الـهني اإلجابة اجلازمة عن هذا التساؤل نفيا أو إثباتا، و السبب يف ذلـك تـداخل املسـار بـني     
بيـنه و بني نوعيـة  اختصاصات متقاربة، حىت أنّ الطرق األسلوبية كثريا ما متتزج باجتاهات مـغايرة تباعد 

  .مشاغله األساسية
و ال ميكن التأكيد على تعريف اخلطاب األديب، و بالتايل تعريف عملية اإلبداع اإلنشائي باالحتكام إىل سـند  

    .)4(األسلوب، و هو معطى مقرر ال شك فيه
  

                                                
 .351البالغة و األسلوبية، ص  :حممد عبد املطلب -1
 . 33األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح -2
 .45 -42األسلوبية منهجا نقديا، ص  : ينظر، حممد عزام -3
 .112األسلوبية و األسلوب، ص : عبد السالم املسدي -4
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  :مناهج التحليل األسلويب و أهدافها/ ب  
لى أساس نظرية علم اللّغة التطبيقي، مما يـدعوا إىل االهتمـام   تقوم األهداف العامة للبحث األسلويب ع     

بالوسائل املنهجية املشتركة بينهما، و يصبح على البحث األسلويب أن يعىن يف املقام األول بتحديد موضـوعه،    
    .)1(و اهلدف األخري الذي ينشده إذ ميكن تطبيق إجراءات التحليل األسلويب بطرق خمتلفة

أحدمها يبدأ بدراسة اللّغة ببحـث الصـيغ   : يف التحليل األسلويب) اجتاهني(لتمييز بني مستويني و ميكن ا     
، فيدرس اجلانب الصويت للمفردات و التعابري، ليصل بعد ذلك إىل حبث الدالالت، و يبدأ الثـاين  )الكلمات(

    .)2(بدراسة الداللة ليصل إىل الصيغ و التعابري 
ة يف منوها سبيلني متوازيني؛ أحدمها سبيل االستقراء، الذي أرسى قواعد ممارسـة  و لقد سلكت األسلوبي     

، و األخرى االستنباط الذي سوى أسس التجريـد       "األسلوبية التطبيقية"النصوص، فتألفت من ذلك مكونات 
سلوبية النظرية، ، و لئن توحدت وجهات النظر نسبيا يف حقل األ"األسلوبية النظرية"و التعميم، فاستقامت معه 

فإنّ جمال العمل يف األسلوبية التطبيقية جتاذبته مشارب عدة، حىت ال تكاد تتكاثر حبسب عـدد األسـلوبيني   
    )3(.من استقراء إمجايل يف منهجني كبريين -"للمسدي"كما بدا  –التطبيقيني، و لكنها تتلخص

وقوف على كل حدث تأثريي يعرض إلـيهم يف  فمن أصناف التحليل األسلويب ما يتجه فيه أصحابه إىل ال     
  .تتبعهم النص األديب، فيفضلون القول يف مقوماته، حبثًا عن السمات اليت حولت مادته اللّغوية إىل واقعة أسلوبية

)      صوتية، و مقطعية، وتركيبيـة، ودالليـة  (فيكون التحليل آخذًا بأطراف البىن املكونة للسياق اإلبداعي؛ من 
هذا التصنيف الشرح امللتقط للمقاطع النصية، يف غري توارد، و الشرح املتـقصي ألجزاء الـنص   و يستوي يف

الواحد؛ إذ اخلـربة احملركة هي دومـا تفسري السمة اإلبـداعية؛ يف آـا و موضـعها إلحـالل التحليـل               
  .و االستدالل، حمل االنطباع و االرتسام

ن يربط بني التناول اللّغوي، و التحليل األديب ربطًا ميدانيا؛ و لكنـه سـيبقى   لكن هذا املنهج كفيل بأ       
، و يسمى )كأمنا يتخذ احمللل جمهرا كاشفًا للسمات النوعية، حبسب مسافاا(حبيس السياق الذي يعرض إليه،

يف اإلقدام دفعة واحدة ، أما النمط املقابل، فيتمثل "أسلوبية التحليل األصغر"هذا املرتع يف العمل التطبيقي بـ 
على األثر األديب املتكامل؛ سعيا إىل استكناه خصائصه األسلوبية، فيأيت البحث حركة دائمـة بـني اسـتقراء          

و استنتاج، فينطلق الشرح حينا من الوقائع اللّغوية لريبطها بزمام موحد؛ هو الغالب األسلويب الضابط لسماا، 
خلاصية اليت يستخرجها الباحث، فينعطف ا على أطراف النص املترامية استقصاًء مث ينطلق أحيانا أخرى من ا

حيث يتوارد اإلحصاء و املقارنات العدديـة، و ضـبط   (ملا يدعمها بعد متحيصها، عن طريق حتليل منتجاا؛ 
  ".أسلوبية التحليل األكرب"، و هو ما يطلق عليه )املتواترات املميزة

                                                
 .188علم األسلوب مبادئه و إجراءاته، ص : صالح فضل -1
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، أما املقترنة بالتحليل األكرب فتسمى "أسلوبية السياق"املرتبطة بالتحليل األصغر، تسمى إذن فاألسلوبية        
، و يبحث فيها عما جعل املادة اللّغوية وسيلة إبداع و تأثري، كما ميكن اسـتبدال مصـطلح   "بأسلوبية األثر"
، و بني هذه و تلك جمـال  "اهرأسلوبية الظو"بـ " أسلوبية األثر"، و "أسلوبية الوقائع"بـ " أسلوبية السياق"

، إذ ميثل لقواعد العمل امليداين، و لكنه يسـعى إىل  "التطبيقية"لتصور منط جديد ينضوي حتت جمال األسلوبية 
إدراك حمور الدوران بني اجلزء و الكل، و هذا النمط ال يكون إالّ حتليالً عينيا يدور يف فلك النص، ليشـخص  

تبحث " تطبيقية"الذي سكب فيه النص، و هذه األسلوبية ، )1(يه القالب الفيناختيارات األمنوذج الذي طبع عل
يف سياق النص، و الذي حتولت مادته اللّغوية إىل نسيج فين، و هدفها حتديد ) األدبية(عما خيلق الفعل الشعري 

وراء كتلـة   بؤرة اإلبداع، فهي ضرب من التحليل املخربي؛ إذ تفتح حنايا النص لتمسك جبهازه املتـواري، 
  .الظاهرة، مث تعيد التأمل يف تركيبته من خالل بناه احملركة

و إذ بان أنّ املرام هو الكشف عن النموذج األسلويب؛ من خالل النموذج النصاين، و تسـمى حينـها          
أسـلوبية  "ك ؛ إذ تقوم معدالً تطبيقيا بني أسلوبية الوقائع، و أسلوبية الظواهر؛ فتكون بـذل "أسلوبية النماذج"

     )2(".األثر"و " أسلوبية السياق"، مثلما كانت "النص
منهج الكلمات املفاتيح، منهج إمكانيات النحو، منهج :" و قد تعددت طرق التحليل األسلويب و إجراءاته     

  .إىل غري ذلك من املناهج ... النظم، منهج حتليل االحنراف واإلحصائي ،و منهج املستوى الوظيفي و
  :منهج إمكانات النحو  -1

: ، لتوفري العنصر اجلمايل، و من أشهر رواده"إمكانيات النحو"يرى هذا املنهج أنّ األسلوب األديب يستغل      
و عنـده أنّ  . ، الذي يقول بالنحو التوليدي و مفهوم األسـلوب األديب )  R- Ohmnan"(ريتشارد أومهان " 

، و على البنوية اليت تبـدو مصـدرا   »األسلوب هو الرجل «": وفونب"النحو التحويلي التوليدي جيسد عبارة 
   .)3(للتشكالت املتنوعة للبنيات السطحية

هذا مع اإلشارة إىل أنّ األساس املعتمد يف التفسري هو االجتاه احلديث، الذي يرى أنّ اللّغة تتكون من قائمة من 
    .)4(اإلشارات، و قائمة من القواعد األساسية

ن القواعد األساسية الناظمة لتركيب هذه اإلشارات، فتتطابق القائمة األوىل مع الكفـاءة اللّغويـة،   و م     
بوصفها انتقادا للنظام اللّغوي احلايل، و مع األداء بوصفه لالستعمال احلايل هلذا النظام،   أما القائـمة الثانيـة  

   )kompomente, Fragmatis ")5 "كونات التبادلية فهي قائمة قواعد لبنـاء اإلشارات و الـرموز، قد تكون امل
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و على اعتبار اللّغة قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري، و من مثّ فإنّ األسلوب ميكن تعريفه بأنه اختيـار     
"Choise " أو انتقاء"Selection" ن ؛ و كونه اختيارا اليعين هذا أنّ كل اختيار يقوم به املنشىء البد أن يكـو

  :أسلوبيا؛ إذ جيب التمييز بني نوعني من االختيار
  . )∗(" Parragmatic selection"، وهو  نفعي مقامي "Contaxt of situation" ختيار حمكوم بسياق املقاما  -أ

: و املقصود بالنحو هنـا قواعد اللّغة مبفهومهـا الشـامل  ":   Grammatical Selection"انتقاء حنوي  -ب
و يدخل حتت . و نظم اجلمل؛ إذ ميكننا انتقاء كلمة أو تركيبا على تركيب آخر -الداللية -فيةالصر -الصوتية

كالفصل، الوصل، التقدمي و التـأخري، الـذكر        :" من موضوعات البالغة املعروفة اهذا النوع من االنتقاء كثري
أنّ مصطلح األسـلوب ينصـرف    إالّ( و يتحدد الشكل النهائي للنص ذين النوعني من االختيار "و احلذف

  :ّ ،و ميكن التمييز بني نوعني) أساسا إىل النوع الثاين، أي االختيار النحوي
فاالختيار يكون مقاميا حني يكون بني مسات خمتلفة تعين دالالت خمتلفة، و يكون أسلوبيا إذا خمتلفة تعين داللة 

  : حتديد االختيارات على النحو اآليت" بارنرد شلنر"، وقد حاول  )1()أي تعدد املبىن للمعىن الواحد( واحدة 
  ...).اإلبالغ، الدعوة، اإلقناع، غرض مجايل: ( اختيارات الغرض من احلديث-
 ...).جواد، فرس،حصان: ( اختيار موضوع احلديث-
  .  )2(...)االختيار بني عدة لغات، هلجة : ( اختيار الرمز اللّغوي-
 ....)نحوية كاجلملة االمسية، الفعلية التراكيب ال: االختيار النحوي-
 .و يعثر عليه املتكلم من بني اإلمكانات االختيارية املتساوية دالليا: االختيار األسلويب-

  ، كان أكثر مشوالً عندما جعل االختيار مرتبطا بالقصد من الرسالة) Anderegg"( أندريج"و لكن يبدو أنّ 
  .ة و املعجميةو السياق، و املوقف و القواعد النحوي 

لقد متت معاجلة عملية االختيار بالدراسات اللّغوية احلديثة على أا نظرية يف االتصال، و ذلك حسب ما جاء 
  .)3("جاكبسون"، و (Moris) "موريس " ، و (Buhler)"بوهلر"به 

لعادة إىل رد فعل و يف كتب التراث شواهد كثرية على أنّ اخلطأ يف التعبري املقامي املناسب يؤدي يف ا     
استطاع من " فعبد القاهر اجلرجاين .")4(عكسي لدى املتلقي، و حيول بني املنشئ و بلوغ ما يريد إحداثه من أثر

تـتحدد أجزاء الكالم  «: أن جيعل املعجم و التراكيب داخلتني يف عملية االختيار؛ حيث يقول" النظم"خالل 

                                                
للحقيقة، أو ألنه يريد أن يضلل سامعه أو يتفادى االصطدام حبساسية جتاه عبارة  -يف رأيه -رمبا يؤثر املنشئ كلمة أو عبارة، ألا أكثر مطابقة - ∗

  .38األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : أو كلمة معينة، انظر، سعد مصلوح
 .40 -38سه، ص  املرجع نف -1
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ل، و أن حتتاج يف اجلملة، إىل أن تضعها يف النفس  و يدخل بـعضها يف بعض و يشتد ارتباط ثانمنها بأو
، و يف حال ما يبصر مكانا ثالثا ورابعا يضعهما بعد (...)وضعا واحدا، و أن يكون حالك فيها حال الباين

  .)1( »األولني، و ليس ملا شأنه أن جييء على هذا الوصف حد حيصره، وقانون حييط به
نّ االختيار عملية مقصودة من املرسل؛ ألنه يقصد اإلفهام و اإلبالغ و التأثري يف و يستنتج من هذا القول أ 

  .املستقبل، كما أنّ عملية االختيار مفتوحة ال ائية
لكن دراسة األسلوب على أنه اختيار، ليس بالسهل ألنّ التمييز بني مسات الصياغة اليت تعين الداللة نفسـها،      

تلفة، يبدو يف كثري من األحيان صعبا، كما أنّ التنبؤ ذه االختيارات يقع خـارج  و تلك اليت تعين دالالت خم
    .)2(متناول البحث

كما أنّ الناقد إذا ما حاول مواجهة نص من النصوص و حتليله، و دراسته من خالل تعريف األسـلوب بأنـه   
و لنأخذ هذا النموذج . كله على أنه اختياراختيار؛ فالبد له أن حيدد الظاهرة األسلوبية، و إالّ فإنه جيعل النص 

   :)3(التطبيقي
  :يقول امرؤ القيس يف معلقته

  )4(بِِسقْط اللّوى بين الدخولِ فَحوملِ  * قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ و منـزِلِ 
الذي صـار  " نبك"األمر، و بصيغة" قفا"فإذا كان الشطر األول ميثل ظاهرة أسلوبية قائمة على اختيار الفعل 

جوابا لفعل األمر، و ذكرى، حبيب، و مرتل، كلها أمساء ميكن استبداهلا، لكن الناقد ال يستطيع إجراء ذلـك  
  .فهل ميكن أن تشكل أمساء املكان ظاهرة أسلوبية؟). ألنّ الشاعر يتعامل معها تعامالً واقعيا و جدانيا( التغيري 

ت مرتبطة بعضها البعض، ال ميكن أن تشكل ظاهرة أسلوبية، أما إذا اعتربت تكيفا إذا نظر إليها على أا مفردا
   .)5(و تعدادا لألماكن اليت ترتبط بتجربة الشاعر، فيمكن حينئذ أن متثل تلك الظاهرة األسلوبية

  :منهج النظــــم/ 2
 إطار تركيب منوذجي،و عناصـر  يرى أنّ األسلوب األديب يتميز مبا يوفره من نظم أجزائه، و تناسقها يف     

تؤلف شبكة من العالقات املتناسقة؛ فالكلمة و العبارة و الشـكل  ) الصوتية و النحوية و الداللية( التراكيب 
اللّغوي الدال تدخل يف ألوان متنوعة من النظام لتشكل أمناطًا جديدة من البىن اللّغوية، مث تتوزع الدراسة النقدية 

...)        تناسق األصوات، خمارج النطق، النـرب، مجاليـة اإليقـاع   (م يهتم باملستوى األول فبعضه. ألجزاء النظم
، و فريق ثالث ينظر يف املسـتوى  )املعاين و ما بينهما من متاثل أو تباين( و آخرون ينظرون يف املستوى الثاين 
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  . )1(...)توازن اجلمل و العبارات، تناظر بناها، تواترها(التركييب 
و إذا ما ميز بني علم الصيغ و علم النظم، جعل موضوع أحدمها صيغ األلفاظ، و موضوع اآلخر بنـاء        

اجلمل، يكون من التمييز املصطنع، و ال ميكن متابعة يف التفاصيل، و لكم من مرة يتم التمييز بني علم الصـيغ      
 "Morphologie" ،وعلم النظم ؛ باعتباره العلم الذي يدرس بناء الصيغ النحوية"Syntaxe"  و الذي يتنـاول ،

و هذا متييز منهجي ال طائل منه؛ ألما يف النهاية يؤديان اخلدمات نفسها، و من مث كان ، )2(وظيفة تلك الصيغ
، و الذي يعـد أدق علـم   "Grammaire"هناك جمال جيمعهما يف باب واحد من علم اللسان هو باب النحو 

   )3(.الصيغ
االختيار : (اهتمامه على مبدأ النظام و النظم يف اللّغة، و هو يركز على عنصرين" اكبسونج"و قد ركز       

، و تسمح لبعضه اآلخر سبل تصـرف االسـتعمال؛   )مث عملية التركيب اليت تقتضي قوانني النحو -املعجمي
ت االسـتبدالية       فاألسلوب يتحدد بتطابق جدول االختيار على جدول التوزيع، مما يعزز انسجاما بني العالقـا 

و العالقات الركنية، و هي عالقات حضورية متثل تواصل سلسلة اخلطاب حبسب أمناط بعيدة عـن العفويـة        
  : نوعني من التحليل )Kock( "   كوخ"كما اقترح . و االعتباط

  .يرصد العالقات القائمة يف النص الشعري: نوع يعىن بالسياق/ أ
   .)4(ي لقالب التركيب، فريصد ما حذف من عناصر النصنوع يعىن بالشكل األساس/ ب

، و يرى أنّ الصبغة اللّغوية أو الشكل اللّغوي يتمثل يف )M.Halliday" (هاليداي"و من أسلوبيي هذا االجتاه 
، و اعترب عملية وصف النحو و األلفاظ )النحو و األلفاظ(مستويني خمتلفني، و لكنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا 

الطريقة اليت تتركب ا اللّغة داخليا للتعبري عن التباين يف    : لألمناط الداخلية ذات املغزى للغة، أي وصفا"
  .)5("املعىن 
، و هو عالقات سياقية تسلسلية تتحقـق يف التركيـب اللّغـوي    "Cohesion"و قد أخذ مبدأ التالحم      

و ذا يكون لعامل التالحم و نقصه . عض الكلماتبدرجات متفاوتة، و ميكن أن يكون يف نوع من التكرار لب
مبدأ دراسة األلفاظ يف استقالل عـن التراكيـب   " هاليداي"كما تبىن .)6(دورا هاما يف نغمة األسلوب األديب

النحوية،  و اعتربها مستوى حتليليا قائما بذاته، فيتم تفصيل كل مستوى و مكوناته على حدي ، مث تبحـث  
  إن هذا املنهج ال شك يف وجوده عند البالغيني العرب، منطلقهم الرئيسي  - )7(مادراسة العالقة بينه
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و األساسي عملية النظم، اليت أخذت أشكاالً و ألوانا عدة، و هي اليت متثل عمق املنهج الوظيفي املتكامل عرب 
  -الدراسة اللّغوية للنص املقدس، و عرب عنه بالتأليف و الرصف و الصياغة

حديثه عن النظم؛ إذ ليس للفظ مزيـة  " لعبد القاهر اجلرجاين" "أسرار البالغة"ما يطالعنا يف كتاب فأول      
دون املعىن و ال للمعىن مزية دون اللفظ؛ بل املزية للنظم الذي حيدثه اللفظ ومعناه عند الصياغة، و هو يقصـد  

فة و استعمال و لكنها ليست املزيـة  معىن اللفظ عند التركيب و الصياغة؛ و إن كان ال ينكر ما للفظ من خ
   .)1(املعنية و املقصودة يف أمر النظر

كما هو مبني عند " (املعاين النحوية"و إذا كان النظم يقوم على النحو فإنه ال يراد بالنحو بداهة، و إمنا يراد به 
أُولَئـك   «: وله تعاىل، و لنأخذ مثالً للتطبيق ق"...)عبد الرمحن أيوب" و" املسدي" و" متام حسان:"كل من 

يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ين2(» الَّذ( .  
من اإلعراب فاعالً مرفوعا، و أا كلمة مضافة إىل ضمري بعدها، لكن النظم الذي يقوم " جتارم"فموقع كلمة 

، و هنا ندخل انطالقا من دائرة املعـاين  "جتارم" ءل عن معىن الفاعلية يف كلمة عليه علم املعاين سوف يتسا
استغالل املعاين النحوية اخلاصة  -النحوية إىل مبحث اجلمال يف التركيب الذي اكتسبته العبارة عن طريق ااز 

  -املعىن الوظيفي ال معىن الباب النحوي يف حد ذاته -لصاحل املعاين النحوية العامة
، أنّ الفن البالغي ميكن أن يتم فيه التشكيل و التعبري على نفس  املستوى، "اجلرجاين عـبد القاهر"و قد رأى 

و الفرق . فيصاغ نصان أدبيان من مادة لغوية متقاربة؛ لكن أحدمها بليغا موجزا، و يظل اآلخر يف وضع دونه
  . )3( "اإلحكام و التماسك"بني األمرين يعود أساسا إىل قوة 

فطبيعة اإلشكالية اليت تبحث فيها النظرية اللسانية، مرتبطة بالعالقات اليت ميكن حتقيقها من خالل تعاقب      
وحدات اإلجناز اللّغوي، و اليت ترتكز يف جوهرها على ضرورة االنقياد ملا متليه قواعد اللّغة اخلاصة، مع ضرورة 

   .)4( تتحكم فيما بني الكلممراعاة العالقات اللّغوية املخصوصة، و اليت
إنّ أحد اإلشكاالت األساسية بالنسبة لكل نظرية حنوية هو ختصيص  «":الفاسي الفهري"و يف هذا الشأن يقول 

أو بني العالقات الداللية اليت يقيمهـا احملمـول مـع    (...)العالقة اليت ميكن إقامتها بني صورة اجلملة و معناها
نية احملمولية، و بني بنية املكونات كما تنتظم يف السطح، و اليت نسـميها البنيـة   موضوعاته، و اليت نسميها الب

   .)5(»املكونية و يتم هذا التوافق بني البنيتني يف النظرية املعجمية الوظيفية، بواسطة الوظائف النحوية
االنسجام  بني العناصر  و هذا املنهج ميكن من التمييز بني خمتلف النتاجات األدبية، انطالقا من مدى التماسك و

                                                
  . 79 -78،ص  2002، ط  E.L.G.Aاألسلوب و األسلوبية ، منشورات دار اهلدى : ينظر، حممد رمضان اجلريب 1-

  . 16: البقرة -  2
  .105 - 102األسلوب بني املعاصرة و التراث، ص  دراسة : أمحد درويش -3
 .284اللسانيات و النص القرآين، جملة اآلداب و العلوم اإلنسانية، ص : عبد احلليم بن عيسى -4
 .80الللسانيات و اللّغة العربية، ص : عبد القادر الفاسي الفهري -5
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لنصل يف النهاية ) الصيغة و املوقعية، الوظيفة و توزيع األدوار يف ما بني الكلم املفردة(النحوية مستغلني يف ذلك 
  .إىل التركيب الكلي

فالسياق إذن ليس جمرد امتداد خطي لتركيب املفردات؛ و إمنا هو مظهر فاعلية النص البنائيـة، الـيت يف        
تنتظم دالالت املفردات، و تنـزاح اجلمل عما توهم به عناصرها، فيتراجع حنوها العام عن ساحة إنتاج  بوتقتها

    )1(، فال وجود ملفردة دالليا إالّ داخل السياق"حنو النص"دالالا، وتندرج اجلملة يف حنو أوسع منه 
وتكلمنا عـن  (و ما هو كالم عادي  لكن صعوبة هذا املنحى تكمن يف عدم مقدرة التمييز بني ما هو نظم     

، باإلضافة إىل عمق البحث الناتج عن عمق االجتاه ذاتـه  )هذه النقطة سابقا عندما تطرقنا ألنواع النظم الثالثة
  ".النظم"
  .:)1∗(منهج الكلمات املفاتيح/ 3

زة يف الـنص،  هو منهج جترييب لتحليل األسلوب، يعتمد على دراسة ملؤلف ما من خالل كلماته البـار       
، و الكلمة املفتاح هي اليت يصل معدل تكرارها يف عمل أديب معـني، و لـدى   "الكلمات املفاتيح"تسمى بـ 

مؤلف معني إىل نسبة أعلى مما هي عليه يف اللّغة العادية، و هي تقوم بدورها يف علم الداللة البنـوي، و هـذا   
أنّ لكل كاتب كلمة مفضـلة تتـردد بكثـرة يف     ؛ حيث ذكر"سان بارت"املصطلح ليس حديثًا، بل قال به 

قول أحد " بودالر"كتاباته، و تكشف بطريقة غري مباشرة عن بعض نقاط الضعف و الرغبات امليتة، كما ذكر 
  .)2(النقاد، يدعو إىل ضرورة البحث يف أعمال كاتب ما عن أكثر الكلمات دورانا يف أعماله

، و هذه األخرية تعتمد على معدالت التكـرار  )وملفاتيح) 2∗(ضوعاتاملو(و جيب أن التميز بني الكلمات      
  .النسبية ال املطلقة

و يظل اكتشافها عملية حساسة؛ إذ إا من املمكن أن ختتلط بالكلمات السياقية، الـيت يرجـع السـبب يف    
) املفاتيحالكلمات ( معدالت تكرارها إىل املوضوع قبل أي باعث أسلويب آخر، و أخذت بعض البحوث عنها

" كورين"مثال هي الكلمة الرئيسة الكاشفة عن ذروة شواغل و مهوم أبطال ) اد( فكلمة. طابعا إحصائيا حبتا
)       اهلـوة ( من خـالل كلمـة  " بودلري" و هذه الدراسة أضافت قيمة لتحليل عناصر الرؤية الشعرية عند الشاعر

اآلونة األخرية إىل دراسة احلقـول الدالليـة مبنـهج بنـوي     و الكلمات املرتبطة حبقلها الداليل، و انتقل يف 
الستكشاف العناصر املستقبلة فيها و عالقات التبادل و التضاد بينها و حتليل شبكة عالقاا من أجل ربطهـا  

                                                
،   2002  2يات بناء النص يف شعر احلداثة ، إيتراك للطباعة و النشر، طلسانيات االختالف اخلصائص اجلمالية ملستو: حممد فكري اجلزار -1

 .101ص 
حممد . املفاتيح تشري إىل الكلمات اليت تفوق يف ترددها املعدالت العادية لدى أمثال يف املوضوعات نفسها، األمر الذي يعطيها داللة متميزة -1 ∗

 .50األسلوبية منهجا نقديا، ص : عزام
 .49األسلوبية منهجا نقديا، ص : د عزامينظر، حمم -2
  .50األسلوبية منهجا نقديا، ص : تشري إىل املصطلحات اليت تتردد لدى كاتب معني حبكم املوضوعات اليت يعاجلها، حممد عزام: املوضوعات -2∗
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بالنمط أو النموذج املثايل و اختصارها يف معادلتها األخرية، قبل البحث عن تفسريها اجلمايل و االجتمـاعي  
  . )1(معا
  :منهج حتليل االحنراف/ 4

قد حاولوا الغوص يف أعماق مفهوم االنزياح من الوجهة اللسانية قبل كل شيء " البالغة العامة"إنّ مؤلفي      
و قد اهتدوا إىل مجلة من التقديرات الطريفة؛ أبرزها اعتبارهم أنّ االنزياح ضرب من االصطالح، يقوم بـني  

ح ال يطرد، و بذلك يتميز عن اصطالح املواضعات اللّغوية األوىل، فهو إذن الباث و املستقبل، و لكن اصطال
  .)2(تواضع جديد ال يفضي إىل عقد بني املتخاطبني

عن منوذج آخر من القول، ينظر " Deviation"، أو احنراف " Departure"مفارقة فهذه الفئة ترى أنّ االنزياح 
رنة بني النص املفارق و النص النمط، هو متاثل السياق يف كل ، و مصوغ مقا"Norm"إليه على أنه منط معياري 

    .)3(منهما
فإنّ الدراسات النقدية و األدبية احلديثة تركز على عنصـر االسـتخدام   ، )∗(و باعتباره مصطلحا نقديا       

تخدمة بطريقة اللّغوي يف النص، و يتجلى مثل هذا التركيز يف الدراسات األسلوبية و األلسنية على أنه لغة مس
مغايرة للمألوف و املعتاد، و هو واحد من أكثر املصطلحات إشكالية يف الدراسات األسلوبية خاصة و النقدية 

  .عامة
االحنرافات املقبولة يف النظرية األسلوبية إىل مخسـة  " ماركوز"و يبدو أنّ لالحنراف أشكاالً متعددة، إذ وصف 

  :أنواع
يف االحنرافات احمللية أو الشاملة، و يصـيب   -ب درجة امتدادها يف النصحس -احنرافات ميكن أن تندرج/ 1

، أما الشامل )االستعارة احنراف موضعي عن اللّغة املعيارية( االحنراف احمللي أو املوضعي جزءا حمددا من السياق
، و هـو عـام   )فتتردد وحدة لغوية معينة بكثرة غري مألوفة أو ترددها بندرة كذلك( فإنه يصيب النص ككلّ 

  .ميكن حتديده إحصائيا
  ). إجيابية -سلبية(ميكن أن تتنوع االحنرافات بالنظر إىل صلتها بنظام القواعد املوجودة يف املعيار اللّغوي / 2
ميكن أن تصنف االحنرافات على ضوء صفة املعيار البارز بالنص جمال التحليل؛ فتميز االحنرافات الداخليـة     / 3
فأنه حيدث إذ احنرف أسـلوب  ( ، و أخرى خارجية )حدة لغوية عن املعيار املمتد يف النص كلهعندما تربز و( 

  ).النص عن معيار اللّغة املعينة

                                                
  .51-50األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام -1
 .106 -105 األسلوبية و األسلوب، ص : عبد السالم املسدي -2
 .43سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص  -3
األسلوبية مفاهيمها   : موسى رباعية...). االنتهاك  -املخالفة -اإلطاحة –االختالل  –التجاوز  –االنزياح : (االنزياح له أمساء عدة يف الغرب- ∗

  .35و  جتلياا، ص 
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تصنف االحنرافات بناًء على املستوى اللّغوي الذي حتدث فيه، و ذا ميكن متييز كـل مـن االحنرافـات            / 4
  ).ةاخلطية، الفونولوجية، الصرفية، الداللي( 
كالوحدات اللّغوية، أو اندماجها باملعىن الذي ورد : و تتميز االحنرافات يف النهاية على وجود أسس أخرى/ 5

، إنّ االحنرافات النحوية التركيبية اليت تأيت يف تتابع الرموز اللّغوية، ختـل بـنظم االنـدماج           "جاكبسون"عند 
  ).احنراف موقعية الكلمة عن املعيار ( 

كاحنراف األجناس النحوية مثـل  ( الحنرافات اجلدولية فإا تدخل بنظم االختيار عند انتقاء الرموز اللّغويةأما ا
  .)1()الصفة بدال من املبتدأ

بني الشكل النحوي و البناء الداليل، و إنّ امتالء الفجوة و اسـتنطاق  " Gap"و ميكن عد االنزياح فجوة       
، و ذلـك  "البىن النحوية و الداللية"يبدأ من إقامة التالحم الذي مت تفكيكه بني االحنراف اللّغوي عن داللته، 

بواسطة سياق يتمتع بفاعلية تتجاوز سطح التشكيل احلامل لالحنراف إىل اقتناص العالمات املختلفة، و الـيت  
الفجـوة و   مفعول -تتوزع هناك ليس عمقا و ال سطحا، و إمنا هناك يف الفضاء النصي حيث عالقات الغياب

بتبادل مع عالقات التشكيل احلاضرة فعالً نصيا وحده القادر على بناء السياق، و بالتبعية إنتـاج   -االحنراف
الداللة، كما أنّ التجاوز يتم على مستوى اجلملة و قوانني الربط اخلاصة بتتابع اجلمل يف السياق، من فصـل  

   .)2(ووصل و استئناف و تعليق و إحالة
لّ قيمة االنزياح يف نظرية حتديد األسلوب اعتمادا على مادة اخلطاب تكمن يف أنه يرمز إىل صـراع  و لع      

هو أبدا عاجز عن أن يلم بكلّ طرقها و جمموع نوامسها، وكلية إشكاهلا كمعطـى  : قار بني اللّغة و اإلنسان
عندئذ سوى احتيال اإلنسان على اللّغة ، بل عاجز عن أن حيفظ اللّغة مشوليا، و ما االنزياح "موضوع ما وراء"

  -أو ميكن عده عبثا لغويا - .)3(و على نفسه لسد قصوره و قصورها معا
فما . إن ما يثري مشكالت معقدة يف حتديد األسلوب بوصفه انزياحا، فهو مسألة املعيار الذي يربز االنزياح    

هذا املعيار لتسـتجلي يف النهايـة اللّغـة ذات     هو املعيار الذي تتحدد يف ضوئه االنزياحات؟ و كيف يتحدد
  االنزياح األدبية و من مث اللّغة ذات األسلوب؟

أنّ الذي حيدد االنزياحات مبختلف أنواعها؛ إمنا هـو عـامل   )  J-Cohen" (جون كوهن"لقد وجد يف مشروع 
    )4().القراءة(إمنا هو القارئ " ميشال ريفاتار"اللسانيات، يف حني حيدد االنزياحات يف مشروع 

  : و بالنتيجة فإنه ميكن إمجال املشكالت اليت يثريها النظر إىل األسلوب بوصفه انزياحا
  

                                                
 .36 -35ا و جتلياا، ص  األسلوبية مفاهيمه: ينظر، موسى ربابعية  -1
 .148لسانيات االختالف، ص : حممد فكري اجلزار -2
  .106األسلوب و األسلوبية، ص : عبد السالم املسدي  -3
 .48 -44البىن األسلوبية، ص  : ينظر، حسن ناظم -4
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  .كيفية النظر إىل نصوص ليس فيها انزياح عن قاعدة معينة -1
  .يصعب حتديد كال من القاعدة و االحنراف بالدقة العلمية املنشودة -2
  .اح بتحديد األسلوب بوصفه انزياحيا، إمنا هو حتديد سالبكيفية تتبع اخلواص النوعية لالنزي -3
  .كيفية النظر إىل انزياحات ال يترتب عليها تأثري أسلويب -4
إغفال هذه النظرية لعملية التواصل؛ إذ تركز على عالقة الظاهرة اللّغوية يف النص بالقاعدة املنشقة عليها،   -5

  .و تغفل عن املؤلف و القارئ
  .ق نظرية االنزياح على مؤلفني يكتبون بأسلوب اعتياديكيفية تطبي -6
و لعلّ أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية يف تفسري النصوص األدبية، هو االعتداد باملالمح األسلوبية  -7

    .)1(القليلة املميزة غري املستعملة عادة، و إمهال بقية مالمح النص الدالة و بنيته األساسية
أو بعض مشتقاته ورد يف بعض كتب النقد و اللّغة و البالغة، و التأصيل  -االنزياح -فإنّ املصطلحوبالتايل     

للمفهوم يستلزم  ذكر بعض السياقات اليت ورد فيها املصطلح مبعىن فين، مما ميكن أن يوضح إىل أي مدى اقترب 
ابن " -)هـ339ت "(الفرايب " -"ابن جين:" املصطلح و استعماله من املفهوم احلديث، فقد استعمل من طرف

  .وغريهم)...هـ 480ت " (سينا
،ومجيل أن نلقى املصطلح يف النقد العريب القدمي واحلـديث حتـت تسـميات    " العدول"وقد اصطلحوا عليه

  .)2(خمتلفة
عراء  ويتجسد هذا املنهج عند العرب من خالل الصراع بني اللّغويني والنقاد،إذ تعود النحاة توجيه لغة الش     

فراحت الفئة األخرية ترفض واجم حىت النحاة واللّغويني والنفور من مقاييس النحو، فالقضية اختذت شـكل  
مواجهة بني النحاة واللّغويني، وبني النقاد واألدباء استنادا إىل املعيار اجلائز وغري اجلائز،لكن البالغيني ال تعنيهعم 

  .)3(إىل درجة بعيدة نقد املعيار 
على هذا يعد وضع النحو املناسبة اليت أتاحت بل تطلبت حديثا منظما يقابل بني الشعر والكـالم مـن    و     

  حيث البنية اللسانية،و يعطى الشعر بسبب ذلك ما ال يعطى الكالم من حرية التصرف يف البنيات التركيبية 
لذا  فإن االستعمال اللّغوي ؛ ) 4(رورةأو ما جيوز يف الشعر للض" ما حيتمل الشعر" و الداللية، مما يدخل يف باب

  :حيكمه صنفان من العالقات اللّغوية
  
  

                                                
 .47 -46سلوبية، ص  البىن األ: و حسن ناظم. 216 -215: علم األسلوب مبادئه و إجراءاته، ص ص: ينظر، صالح فضل -1
 .38اإلنزياح يف التراث النقدي والبالغي ،ص:أمحد حممد ويس -2
 .12ـــ15،ص2003 1نظرية اللّغة يف النقد األديب مكتبة اخلاجني القاهرة ،ط:ينظر ،عبد احلكيم راضي -3

 .117البالغة العربية؛ أصوهلا و امتداداا، ص: حممد العمري 4-
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  .العالقات اللّغوية العادية و املألوفة، املبنية على توايل الوحدات اللّغوية يف طبيعتها املوضوعية و العقلية -
اللّغوي أكثر، كما اعتمد بعض ، و التركيز هنا يكون على االحنراف )املنحرفة( العالقات اللّغوية غري العادية -

؛ إذ إن املتحول عن "هادي الطرابلسي" الباحثني العرب على مقياس االحنراف يف دراسة األسلوب كما هو عند
قد يكون حتوال عن قاعدة حنوية أو بنية صرفية أو وجهة معنوية ،أو يف : اللّغة يف الكالم عنده متعدد األشكال 

   .)1(د مقبول لظاهرة االحنراف األسلوبية و تلخيص ملقوالاتركيب مجلة، و هذا الطرح حتدي
فلقد ارتبطت أبواب املعاين عنـد العـرب   : و للباحثني العرب احملدثني موقف من االنزياح عند القدماء      

ر القدماء بفكرة االنزياح، فال جمال للكالم عن مراعاة األصل يف باب املعاين، و إالّ عد الكالم مكرورا، و صو
التقدمي و التـأخري، اإلجيـاز و اإلطنـاب،    (االنزياح عندهم مقرونة بتقديرات البالغيني وخترجيام، و منها 

و هذه النظرة لالنزياح تثبت من وجهة نظر خمالفة حمدودية االنزياح و خضـوعه للتقـنني   ...).    االلتفات
نسجا ال سابقة له، لذلك سعى الدارسون املسبق،  وعلى هذا اعترب األسلوب نسجا يف منوال، بدل أن يكون 

شـكري  "، ويقول يف هذا الصدد )2(العرب احملدثون إىل جتاوز هذه املصادرة، و اليت ربطت األسلوب باألداء
و حني حناول اليوم أن نبدأ دراسة املبدأ من جانب اللّغة، فإمنا نعيد األمر إىل نصابه، و لكننا نستبدل  «":عياد

  .)3(»علما لغويا يستمد قوانينه من الواقع ليعود أقدر على التأثري فيه (...) نكر الواقع ي(...) من علم لغوي
فقضية االنزياح استقطبت اهتمام الكثري من الباحثني، و أمل ا تنظريا و تطبيقا، كما مل يهملوا اإلشارة إىل      

هلذه اآلراء الغربية بإضافات، مع التأصيل له يف الباحثني األسلوبيني الغربيني الذين قالوا باالنزياح مع تدعيمهم 
النقد األسلويب العريب ، كما ال تكاد ختلو دراسة أسلوبية عربية من اإلشارة إىل مفهوم االنزيـاح، و دوره يف  

    .)4(اخلطاب األديب
و السمات  و على وجه العموم فإنّ التحليل األسلويب عند أصحاب هذا الرأي، هي املقارنة بني اخلصائص     

  :اللّغوية يف النص النمط، مرتبطة بسياقاا و بني ما يقابلها يف النص املفارق، و هذه املقارنة تنقسم إىل
  .حني يكون النص منطا متعينا": Explicit Comparaison" مقارنة صرحية/ أ

     .)5(عند غياب النص املعني": Implicit Comparaison" مقارنة ضمنية/ ب
انت نوع املقارنة فإا تشكل الوسيلة املنهجية األساسية، اليت هي قوام التمييز بني األساليب، و برغم و أيا ما ك

االنتقادات املوجهة له ،إالّ أنه من أهم العناصر اليت تضفي حيوية و مجالية على السياق الذي ترد فيه، و ال ميكن 

                                                
 .217ألسلوب مبادئه و إجراءاته، ص علم ا: ينظر، صالح فضل 1-
  .9، ص 2000ظاهرة االنزياح يف شعر صالح عبد الصبور، جامعة اجلزائر، ماجستري،: مجال حضري 2-
 .21، ص 1996  3القاهرة ، ط -مدخل إىل علم األسلوب، أصدقاء الكتاب: حممد شكري عياد 3-
 .195 -192،ص   1األسلوبية و حتليل اخلطاب، ج: ينظر،نور الدين السد 4-
 .43األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح 5-
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   .)1(ت أسلوبية بارزةلباحث جتاوز االحنرافات املوجودة يف النص ألا عالما
  : املنهج اإلحصائي/ 5

البعد اإلحصائي يف دراسة األدب، هو من املعايري املوضوعية األساسية اليت ميكن باستخدامها تشـخيص       
األساليب، و متييز الفروق بينها، و يكاد ينفرد من بني املعايري املوضوعية بقابليته بـأن يسـتخدم يف قيـاس    

كائنا ما كان التعريف الذي تبناه الباحث لألسلوب ،أو الطراز النحوي الذي يستخدمه،  اخلصائص األسلوبية،
األسلوبية منها و غريهـا  : و ترجع أمهية اإلحصاء هنا إىل قدرته على التمييز بني السمات أو اخلصائص اللّغوية

مر استخدام اإلحصاء يف و للكشف عن ذلك كله، البد من إجراء القياسات الكمية الدالة، و لقد ) عشوائية(
  :دراسة اللّغة مبرحلتني

وهذا االجتـاه   -)   The Universals(يف االستعمال ) أو املشتركة(اجتاه يهدف إىل قياس اخلصائص العامة / أ
  -ميثل املرحلة األوىل

سـاليب، و وىل  بني األ) أو املميزة (ساد اجتاه مقابل، هدفه التوصل إىل اخلصائص الفارقة : املرحلة الثانية/ ب
الدارسون هذا االجتاه أكرب اهتمامهم؛ بينما توىل بعض املشتغلني بعلم اللّغة العام تطوير الدراسات يف االجتـاه  

  فما هي ااالت اليت تستعني فيها األسلوبية باإلحصاء؟.األول، إالّ أنّ االجتاهني متكاملني
  .املراد دراسته" Posulation"تكون ممثلة للمجتمع املساعدة يف اختيار العينات اختيارا دقيقا؛ حبيث . 1
  .عند منشئ معني، أو يف عمل معني"The Density"قياس كثافة اخلصائص األسلوبية . 2
  .)1∗(قياس النسبة بني تكرار خاصية أسلوبية، و تكرار خاصية أخرى للمقارنة بينهما. 3
ذلك أنّ التوزيع االحتمايل ( خلاصية أسلوبية معينة "  Probabilstic Dixtribution"قياس التوزيع االحتمايل . 4

  ). الذي تتكرر به ظاهرة ما يف جمموعة من العينات) يصف االحتمال أو التوقع 
فاستخدام اجلمل الطويلة ال يعين انعدام اجلمـل  ( كما يساعد يف التعرف على الرتعات املركزية يف النصوص 

  ).القصرية يف نص معني
سة تفيد يف معاجلة عدد كبري من قضايا األسلوب؛ فباإلضافة إىل املعايري املوضوعية األخـرى،  و هذه الدرا    

فإا تسهم يف متييز األساليب، و تشخيصها على فرض تعاصر هذه األسـاليب؛ أي مـا يسـمى بالدراسـة     
  Diachronic"ليب ، كما أا تستخدم يف متييز التطور التارخيي لألسا"  Synchronic Stady"السنكرونية    

كما متتد اإلفادة إىل منطقة تتصل اتصاالً وثيقا )2∗(و هذا املنهج جدير بأن حيتل يف تاريخ األدب مكانة خاصة " 

                                                
 .41األسلوبية مفاهيمها و جتلياا، ص : موسى ربابعية 1-

حساب النسبة بإحصاء عدد مرات تكرار اخلاصية األوىل و الثانية، و قسمة حاصل مجع تكرار أحدمها، على حاصل مجع تكرار األخرى،     - 1∗
  .58األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح. ب اجلمل االمسية إىل اجلمل الفعلية، أو نسبة األفعال إىل الصفاتو يتم بذلك حسا

، و هذه التقسيمات تقوم على أساس مبدأ حكمي ال )باعتبار املكان( إذ يتم تقسيم مراحله إىل فترات زمنية، تتحدد بقيام الدول أو سقوطها  -2∗
  .62األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح. ساليب أو األجناس األدبية يف ذااصلة له بتطور األ
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و يتجاوز ). معاجلة لغة األدب، و نقد األسلوب، بتمييز خصائصه، كالتنوع و الرتابة و السهولة(بنقد األدب 
   .)1(، و إىل جانب جماالت كثرية ذات أمهية يف نقد األدب)اتيةاألحكام الذ(بذلك جمرد تشخيص األسلوب 

، وقد وجدت "a Probabilstic Concept"و الالفت لالنتباه أنّ األسلوب اإلحصائي هو مفهوم احتمايل       
يف مصطلحات و مفاهيم النحو التحويلي ضالتها؛ ألا خلفية ضرورية ألي -اإلحصائية األسلوبية -هذه النظرية

و يرتبط ذلك بأمهية حتديد الطراز النحوي، الذي يتخذ أساسا للدراسة األسلوبية و ضـرورة  . ظرية أسلوبيةن
؛ إذ بـدأت  )2(توافر شروط معينة يف هذا الطراز، تعني الباحث على الوصف العلمي الدقيق لظواهر األسلوب

كقياس نسـبة األفعـال   (ر النحوية بعض الدراسات األسلوبية اإلحصائية يف االعتداد إىل جانب ذلك بالظواه
، على الرغم من هذه األمهية إالّ أنّ هناك اعتبارات تدعو إىل احلذر يف االعتماد املطلق على املنـهج  )للصفات

  : اإلحصائي، و منها
، كاإليقاعات العاطفية )شكلي(يعد أشد غلظة و أكثر بدائية من أن يلتقط بعض الظالل املرهفة لألسلوب  -1

  .ءات، و التأثريات املوسيقية الدقيقةو اإلحيا
قد تضفي احلسابات العددية نوعا من الدقة، الزائفة على بيانات متشابكة أشد سيولة من أن ختضع هلـذه   -2

  .املعاجلة
و من نقط الضعف اخلطرية يف الدراسة اإلحصائية لألسلوب، أا ال تقيم عادة حسابا لتأثري السياق، ممـا   -3

  .إدخال التكنيك السياقي املقارن كشرط أساسي يف احلساب اإلحصائي للمالمح األسلوبيةأدى بالبعض إىل 
  .من التكنيك اإلحصائي -معظمهم -صعوبة واقعية، و تتمثل يف عدم متكن باحثي األسلوب -4
تها ال تستطيع اإلحصائيات أن تدل الباحثني يف األسلوب على اخلواص األسلوبية، اليت تستحق القياس ألمهي -5

    .)3(يف تكوين األسلوب، إذ ميكن الوصول إىل نتائج مهمة، دون حصر شامل لكل اخلواص يف مجلة النص
  :منهج املستوى الوظيفي/ 6

يعتمد املفهوم الوظيفي لألسلوب على فكرة قدمية، تصوره ابتدءا كعملية اختيار واعية أو غري واعية لعناصر      
حداث تأثري خاص؛ هو التأثري األسلويب، إالّ أنّ الكشف عن مـدى هـذا   لغوية معينة، و توظيفها عن قصد إل

التوظيف و أبعاده، يقتضي من الباحث استخدام وسائل قياس دقيقة، متنح له فرصة التعرف عليه و اختبـاره،     
  :و ينطلق عندئذ من املبدأ اآليت

للعناصر الصوتية والنحوية و املعجميـة،      يعتمد األسلوب يف نص ما على العالقة القائمة بني معدالت التكرار
                                                                اصر يف قاعدة متصلة به من ناحية السياق، على أن ألفتنا مبعدالت التكرار ـس هذه العنـو معدالت تكرار نف

  
                                                

 .62 -61، ص  األسلوب دراسة لغوية إحصائية: سعد مصلوح -1
 .53 -52املرجع نفسه، ص   -2
  .271 -270علم األسلوب مبادئه و إجراءاته، ص  : ينظر، صالح فضل -3
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ذا فإنّ معدالت السياقات املناظرة ربة اللّغوية املكتسبة، للعناصر اللّغوية يف سياقات معينة، إمنا هي جزء من اخل
  .املاضية تصبح يف التحليل األسلويب احتماالت سياقية حاضرة، توازت مبجموعها النص املاثل أمامنا

و تتضمن هذه االحتماالت إحالة على قاعدة مناسبة مشروطة باخلربة املاضية، مما ينتهي بأنصار هذا االجتاه يف 
ث األسلويب إىل حتديد مبدأ آخر ينص على أنّ أسلوب نص ما، ليس سوى مركب االحتماالت السياقية البح

: هو مركب معدالت العناصر اللّغوية يف النص من وجهتني أوهلما: لعناصره اللّغوية و طبقا هلذا فإنّ األسلوب
كـون  : ، و األخـرى )صـر  ألنّ األصل هو وجود نسق و صياغة للعنا(كونه حمصلة ألكثر من عنصر لغوي 

و إن ال أصبح التحليل جمرد تقسيم فرعي إلحدى مراحـل  (التحليل األسلويب حمصلة ألكثر من مستوى لغوي 
  ).التحليل اللّغوي

إذًا  -و بالتايل فإنّ التحليل األسلويب يرتكز على االحتماالت السياقية باإلضافة إىل معـدالت التكـرار،        
، التوظيف         )االنتقاء(االختيار : لعناصر اللّغوية و استثمارها جتعلنا أمام ثالث عملياتفعملية توزيع و توظيف ا

و التوزيع، فهي كلها عمليات متداخلة متفاعلة، و تربط هذه الفكرة مبا حدد سابقا؛ من كون االجتاه الوظيفي 
ملتوخاة من االستعمال اللّغـوي    مصب لعدة اجتاهات و دراسات، و كل هذه العمليات تسخر لتحقيق النفعية ا

  . -البعد التداويل للغة حاضر يف كل آن
السـياق  (و هذه العمليات كلها جتري على مستوى السياق؛ لذا انصب االهتمام أكثر على سياقات الكـالم  

؛ حيث الوصول إىل معـىن  "Theory Cotaxtual"، فيما يعرف بالنظرية السياقية )اللّغوي على وجه التحديد
كلمة يتطلب حتليال للسياقات اليت ترد فيها، فمعناها يتعدد طبقا لتوزيعها، و يتعدل تبعا لتعدد السياقات اليت ال

)1(تقع فيها
إنّ كل كلماتنا تقريبا حتتاج على األقل إىل بعض اإليضاح املستمد من  «":ستيفن أوملان"لذا يقول ،  

  . )2(»غري لفظيالسياق احلقيقي، سواء أكان هذا السياق لفظيا، أم 
  :و املالمح السياقية اخلاصة بالسياق اللّغوي، هي

سياق صويت، صريف، حنوي،السياق املعجمي، السياق اخلطي (اإلطار اللّغوي، من : و يشمل: السياق النصي -
إذ إنّ  جتنبا للعناصر غري اللّغوية،" السياق النصي"، و استخدام هذا املصطلح ...) و اإلمالئي و اإلطار التركييب

سياق نص ما يفترض أنه أكثر التزاما بصيغة التصنيف املوضوعي اللّغوي للعناصر االجتماعية أثنـاء عمليـة   
"          مالينوفسـكي "، "فـريث : "حتفظ ألنّ هناك من يرى ضرورة إدراج السياق االجتمـاعي أمثـال   -التواصل

املتكلم، املستمع و عالقتهما (ياق االجتماعي يشمل و الس... و غريهم، ملاله من أمهية يف اجلانب الوظيفي للغة
  : قائمة من املالمح السياقية كنموذج قابل للتعديل و يتمثل يف" صالح فضل"، و على حسب ما أورد )بالبيئة

  ، املستمع )الكاتب(العصر، نوع القول و جنسه األديب، املتكلم :و يشمل: السياق اخلارج عن النص -

                                                
 .98ختالف، ص لسانيات اال: حممد فكري اجلزار -1
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ة بني املرسل و املتلقي من حيث اجلنس و العمر و الطبقة االجتماعية، سـياق املوقـف،         ، العالق)أو القارئ(
    .)1()و الظروف احمليطة

، و عـدت املواقـف   )خاصة بالنسبة للغة املنطوقة و ألسلوا أيضـا (فالظرف الكالمي عد مهما جدا       
أي املوقـف  (وجها لوجـه، فـالظروف املوقفيـة   الكالمية يف هذا الظرف حالة مألوفة من التواصل احلواري 

   ، ختلق تراكيب لغوية معروفة، على حنو ميكن للمرء أن يرى فيها مسات أسلوبية عامة للغة الشـفوية،  )الكالمي
   .)Situationsstil")2" و هذا ما ميكن أن يوجز حتت مفهوم أسلوب املقام 

علـم  "ما تربز باختاذمها منطلقا لتحديد اهتمامات كل من وبالرجوع إىل التكرار و التوزيع، فإن أمهيته      
، فإنّ علم األسلوب يهتم بالفوارق )Code( )1∗(؛ فبينما يهـتم األول بوصف الشفرة"علم األسلوب"، و "اللّغة

القائمة بني األقوال املؤلفة اعتمادا على قواعد هذه الشفرة، بينما استخدام معدالت التكـرار واحــتماالت   
  ".علم األسلوب"ل، قليلة األمهيـة بالنسبة لعلم اللّغة، بينما هو حمور التحو
، و يفسرونه موضوع الوحدة األسلوبية، فاألسلوب من وجهـة  "العامل األسلويب"و هناك من ينطلق من      

 تقوم مل يعد جمرد وثيقة نفسية؛ بل أصبح من املكونات اجلوهرية ألي عمل أديب، تلك املكونات اليت"نظر هؤالء
   .)3("بدورها املتميز يف بنية العمل من خالل سياقه

و إذا كانت الدراسة املستقصية لألسلوب ينبغي أن تعتمد على اختيار النصوص ذات العالقات املتبادلة فيمـا  
بينها؛ فإنه ينبغي على الباحث معرفة التغريات اليت تستخدم يف سياق معني، و ما هو السياق الذي يستخدم فيه 

   ؟)4(ذا التعبري أو ذاك ه
السـياق األصـغر         : قد اقترح تصنيفني جديدين، و مها" صالح فضل"أما بالنسبة ملشكلة السياق فإنّ        

، فنقطة االنطالق العملية للتحليل األسلويب هي اختيار معدالت التكرار للعناصر اللّغوية يف )2∗(و السياق األكرب
ة ما، فإنّ املقارنات املبدئية تتزايد صعوبتها كلما كانت نصوصها شديدة التشـابه    سياقات خمتلفة تربطها عالق

  .أو بالغة التخالف 
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و ال نستطيع أن نستخرج منها نتائج تتصل بوظيفة عنصر ما يف بنية (تسمح بالكشف عن التفصيالت الدالة، و املعدالت و التجديدات املهمة، 
علم األسلوب مبادئه و : صالح فضل. لفاصل بني مستويات السياق، أما السياق األكرب؛ فيربز أمامنا مسألة أخرى تتعلق حبدود اخلط ا)عمل أكرب 
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اهتمت " براغ"و قد ذكر سابقا أنّ حلقة  -)1(إذا كانت هذه هي السياقات النصية فهناك سياق املوقف        
رونة و االنفتاح، و حاولوا ربطه بالسياق الثقـايف  بالنظر إىل النسق األديب ال باعتباره نسقا صلبا مغلقا، بل بامل

االقتصار على دراسة األشـكال   ألن  -...العام،  ومن مث البعد االجتماعي، و كذا املدرسة الربيطانية نيو فريثية
أو الصيغ اللّغوية مبفردها و مبعزل عن السياق تعد ناقصة؛ فأي فهم عميق ملعىن اللّغـة و وظيفتـها يف احليـاة    

رية، هو عبارة عن فهم للبنية الشكلية للعبارات املختلفة، و عالقة هذه العبارات باملواقف اليت تستخدم فيها البش
داخل جمتمع ما، فالصيغة تستخدم يف إطار جمموعة من األحداث؛ بل حتدث يف مواقف معينة لتأدية وظـائف  

من عملية اجتماعية معقدة، و يطلق بعضهم فاألسلوب يف النهاية ليس سوى تعبري يشكل جزًءا ، )2(لغوية معينة
ضروري لتحديد مؤشرات " التـارخيي و اللهجي"، وعملية حتليل اإلطار "موقعة السياق الثـقايف للنص"عليها 

الداخلية يف ∗(املقام يف الدراسة األسلوبية؛ فعند االختيار األسلويب لعمل أديب ميكن أن نستخدم مجيع املواقعات
عنه، إضافة إىل ضرورة موقعة النص من الوجهة األسلوبية، يشترط أن نكون علـى وعـي    النص أو اخلارجية

  .باالمكانات اللّغوية التارخيية، اليت يعتمد عليها ألنّ الشعر مثالً ينجذب حنو هياكل حنوية ماضية
إلبراز فروق  امةهناك ثالثة أبعاد متشابكة، يعتربها بعض علماء األسلوب أدوات ه: و من الوجهة الوظيفية     

  ".اال، الكيفية، الطابع: "االستعمال اللّغوي، اليت ال ميكن التعرف عليها من خالل الفروق التارخيية و اللهجية
وتعتمد على هذا (لنص معني يتعلق مبوضوعه و باملالمح اللّغوية اليت ميكن أن تترابط معه  : فـمجال القول -

  ).األدبية يف اختيار اللّغة -البعد –املبدأ 
فهي متثل البعد الذي يتصل بالفروق اللّغوية النامجة عن االختالف بني قول منطوق، و آخر : كيفية القولأما  -

  .كما يتعداه إىل املستوى النحوي و املعجمي. مكتوب
؛ و بالتايل وهي نتيجة لالختالف بني املواقف اليت يتعني على اللّغة املنطوقة أو املكتوبة أن تؤدي وظائفها فيها 

يف الرواية مثالً ميكن للمؤلـف  " (الباث"فدرجة التنويع و التحول الكيفي املاثل يف العمل تتوقف على مقاصد 
استخدام ببساطة الوسائل اخلطية، و ميكنها أن ينتقي من شبكة كبرية من العناصر اخلطية و املعجمية و النحوية 

   .)3()و ما يتالءم مع مقصده
هو الذي يتعلق مبدى الصيغة الشكلية اليت تعكسها اللّغة يف املوقف، ويتوقف عموما علـى  : و طابع املقال -

العالقة القائمة بني الباث و املستقبل؛ على أنّ هذا البعد ينبغي أن ينظر إليه على أنه عملية مستمرة ال ميكـن  
ففي األدب يستخدم تغـريات  (كلية حتديد النقاط الواقعة بني أقصى طرفية من الشكلية التامة، إىل انعدام الش

                                                
 .60 -59األسلوبية منهجا نقديا، ص : حممد عزام 1
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الطابع من رمسي إىل غري رمسي إلنتاج تأثريات معينة؛ فالشاعر خيتار طابعا معينا دف حتديد عالقته بالقارئ،   
فالذي حيدد طابع القول بالنسبة للقارئ هو بعض اخلصائص اللّغوية . و ذلك مما يترتب عنه نتائج لغوية حمددة

) غري الطابع يف احلوار انعكاسا لتحول العالقات بني الشخصيات يف املسرحية أو الروايـة فت( املتمثلة يف النص 
اللّغوية اليت تتميز ا كل درجة من درجات هذا الطـابع   تفطابع القول حمكوم باملوقف أو املقام،  أو املؤشرا

متكاملة، ذات عالقة متبادلـة   و هذه األبعاد الثالثة . ميكن استخدامها إلثارة مواقف، و حتديد عالقات معينة
  .تؤثر يف بعضها البعض

استخدام القواعد " موقعة النص"و تأسيسا على هذا يقرر علماء األسلوب؛ أنه من الضروري عند إجراء        
، و التأكد من كل ذلك عن طريـق املؤشـرات   )بعصره و هلجته، و جماله و كيفيته، و طابعه( احملددة لربطه 
  .دة، مع ضرورة املقارنة بالنصوص املشاةاللّغوية احملد

و عند القيام ذه اإلجراءات بشكل دقيق؛ فإنّ االحتمال الغالب عندئذ أنّ األمر لن يتوقف علـى جمـرد       
تصوير الفرض األول و تنميته؛ بل سيربز بعض العناصر و اهلياكل ألوضاع لغوية، يستحق أن تبحث على ضوء 

احلميمة ألسلوب النص، و هلذا فإنّ مركز االهتمام، سينتقل إىل وضع عناصـر   الوصف الذي يوضح اخلواص
و هنا نرجع لقضية الفرق بني اللّغة كأداة حبث، و اللّغة كاستعمال،  - )1(النص يف عالقته مع قواعد االستعمال

عي  و الثقـايف       ، و النمط الذي يفرضه املوقف أو السياق االجتمـا )قواعد(أو للفرق بني النمط احملدد سلفا 
أو الفرق بني اللّغة املعيارية و الوصفية، و املنحى الوظيفي يسعى لعدم التقنني املسبق، إمنا احلدث الكالمي هو 

  .-الذي يفرض نسقا كالميا معينا، و من هنا يربط اجلانب الوظيفي بالبعد التداويل للغة، جبامع السياق بينهما
فيه من منظور تفردها املتميز مما جيعل العناصر املختارة ذه الطريقة جماالً للبحث و اختيار هياكل االختيار      

املعتمد على وصف االختيارات، دون إغفال أن هذه العناصر تشكل كال معقدا،و أنّ االختيار التفصيلي هلا قد 
إلمالئية ينبغي أن تشارك يف يؤدي إىل ضرورة عناصر أخرى، و أنّ املستويات املعجمية و النحوية و الصوتية و ا

  .هذه اإلجراءات
كما أنّ الشرح الشامل و الواضح لألسلوب، حيتاج إىل عرضا أكثر تشابكًا وتعقيـدا جلملـة العناصـر         

املترابطة؛ فاألسلوب ال ميكن مطلقا يف عنصر واحد مسيطر على ما عداه، بل حيتاج إىل الوصف املتأين إىل أن 
القات القائمة بني خمتلف األجزاء و يقارن بني جمموعة من هذه العالقات، مع عدم إغفـال  يأخذ يف اعتباره الع

أن أي عنصر من النص له داللة خاصة؛ قد تتغري يف عالقته بنظام آخر، كما أن طبيعة العناصر اللّغويـة الـيت   
نّ العناصر النحوية تسهل  يفترض أا دالة هي اليت حتدد نظام، أو املظهر الذي ينبغي وصفه، و حلسن الوصف أ

اإلجراء التحليلي، و اختباره بفضل الوصف النحوي للنسيج اللّغوي، طاملا أتاحت  املراتب النحوية، و درجات 
استخدامها فرصة حتديد األمناط املختلفة للتعقيد و الكثافة يف مستويات متعددة، داخل إطار اهلياكل البنـوية 
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   .)1(يف مراتب متدرجة اليت تقدمها  الوحدات املنتظمة
، ذلـك أنّ النحـو   )الذي كان ينظر إليه على أنه جمرد نسق نظري صوري(و هذا يعيد من جديد للنحو     

حمصلة خواص معينة من البنية اردة للعبارات، مضافا إليها الوظيفة الفونولوجية و الصرفية، و املورفولوجيـة            
، فإنّ النحو يقتضي أيضا ختصيص معىن البنية )يف الشكل الصوري(واص املعتربة و التركيبية، زيادة على هذه اخل

، كي ما يتحدد معناها )التداول(املرتبطة باألشكال، و إن كان معىن العبارات املتلفظ ا حباجة إىل االستعمال 
ان ينبغي أن ختصص ، و على  هذا قد ردت التهمة عن النحو، و ك)ليس للكلمة معىن إمنا هلا استعمال فقط( 

      .)2(أيضا، كيف أنّ التراكيب الشكلية الصرفية ترتبط بالبنيات الداللية السيمانطيقية
و بربط النحو و عالقاته الوظيفية باجلانب البالغي، ميكن  احلديث عن علم املعاين؛ و الذي يعترب بكل بساطة 

؛ ألنّ النحو ما هو إالّ تراكم تركييب ملستويات لغوية،   "يةاألسلوبية الوظيف"ااور و املمثل ملا يطلق عليه اليوم 
فاملنحى الوظيفي جلي بين فيما أجنزوه من دراسات على خمتلف املستويات و األحباث و تطبيق حملصلتها األخرية،

  .البالغية، و األسلوبية على وجه اخلصوص
دور و تعمل فيه األسلوبية الوظيفية على املسـتوى  و إذا كنا يف كل هذا قد عينا احلدود، و اال الذي ت     

البيان يف روائع " يف كتابه " متام حسان" النظري؛ فإىل أي حد جتسد املنظور الوظيفي يف االجتاه األسلويب لدى
  ؟"القرآن

فما  -حداثي–أهل هو مقترب وظيفي أسلويب تراثي؟ و إن مل يكن كذلك فهل هو حداثي؟ و إن كان كذلك 
 -إن صح التعبري -ملؤشرات املتوجة للتجديد و احلداثة يا ترى؟ و ما فعالية هذا املنحى اجلديد القدميهي أهم ا

  .مقارنة باالجتاهات األسلوبية األخرى؟
  :و جنمل ما سبق فيما يلي

، يهتم بدراسة و حتليل مظاهر التنوع يف استخدام الناس للغة ما، و خاصـة  "Stylistics"إنّ علم األسلوب  -
ى مستوى اللّغة األدبية و الفنية، و هو يطبق يف هذه نتائج و دراسات علم اللّغة الصوتية و الصرفية و النحوية عل

  .و الداللية و رصد املالمح اللّغوية اليت ينفرد ا كاتب معني، أو شاعر أو األسلوب القرآين
و لكن بطرق و مناهج تتصل بعلم اللّغة  -إن صح التعبري -و بصورة عامة يعد البديل عن علم البالغة التقليدي

و على هذا، فالناظر يف األسلوبية إمجاالً منذ نشأا إىل آخر مطـاف تطورهـا يف     .)3(و مفاهيمه يف التحليل
  :العصر احلديث يقف على حقيقتني
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عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، بريوت لبنان،        : النص و السياق، استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل و التداويل، تر: ينظر، فان دايك -2
 .18، ص2000ط
  .179العربية و علم اللّغة البنوي، ص : حلمي خليل-3
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غاياتـه        أنّ علم األسلوب من حيث هو معرفة إنسانية قدمي يف تصوراته املبدئية، حديث يف بلـورة  :أولـهما
  .و تشكيل مناهجه

أنـه علم ما فتئ يتطور جذريا، غري أنّ احلدود الزمنية بني حتوالته مائعة جدا، و احملرك اجلـديل  : و ثـانيهما
الذي يقوم خلف هذا التطور انتهى إىل الوقوف على نوعية شاذة، مدارها أن تربية املنهج قد كانت دوما تولد 

ترات التحول يف تاريخ األسلوبية قدميا و حديثا مرتبطة بتغريات يف مناهج العمـل،     جدلية يف املضامني، تلك ف
و هذا التغري يتولد عن تغري يف أصول التفكري األسلويب و اجلمايل عموما، مما يبعث يف الوقت نفسه تغريات يف 

   .  التصورات املبدئية
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إن البنوية تنطلق من فكرة أن النص عبارة عن نسق ونظام ، إنه منغلق حول نفسه ضمن بنية ختضع إىل          

دون اهتمام كبري باملعىن ، مما جعلها عرضة النتقادات )يهفتبدأ من النص وتنتهي به و(شكل حمدد من التنظيم ، 
للقراءة البنيوية خاصة من أا ال ميكن أن تكون  (tzvetan Todorov). " تدروف" كثرية ، ومن أمهها ما قدمه 

ن أي حتليل إما طرحته الشعرية املعاصرة عندما ناقشت قيمة العمل ، إذ  –كما يرى  –تفسريا للجمال، وهذا 
"  تفسـري اجلمـال  " يعتمد على مقوالت الشعرية لوصف بنية العمل األديب وصفا دقيقا ، إال ويواجهه مبسألة 

ن الفائدة املنتظرة من وصف البين النحوية ، واالنتظام الصويت لقصيدة ما ، هل ميكننا ذلك من فهم ويتساءل ع
  أسباب قيمتها اجلمالية ؟

عـدد الكلمـات أو عـدد املقـاطع     : ويشري يف موضع آخر إىل أن البنيوية ميكن أن تصف موضوعيا       
ألن الوصف اللّغـوي ال يتوقـف عنـد    -للتفسري  واألصوات  ولكن هذا ال ميكننا من املعىن بوصفه موضوعا

  .-السطح ، بل يسعى إىل فهم قواعد العمق، وتركيز البنية على الداللة وليس على املعىن الداللة
هو سبب فشلها وتراجعها ، واالنتقادات املوجهة إليها كانـت متهيـدا   -البنوية–وهلذا أصبح ما مييزها       

،ذلك أن الوقوف على )1(ونقصد حتديا الوظيفية " ما بعد البنيوية:" أطلق عليها لظهور اجتاهات فكرية ، ونقدية
حقيقة اللّغة عند اإلنسان يستلزم معرفة وظيفتها ودورها يف عملية التواصل اللّغوي اليومي ، لذلك اختذ فالسفة 

ال عن االستعمال اللّغوي يف وبذلك أصبح السؤال عن املعىن سؤا" املعىن هو االستعمال : " اللّغة العادية مقولة 
مقام حمدود ، فمن االهتمام بالطبيعة الداللية للجمل من خالل وظيفتها انتقل اهتمام الباحثني من دراسة البنية 

أي التركيز علـى معـىن   –إىل دراسة العالقة بني البنية اللّغوية ووظيفتها –التركيز على الداللة –للغة وحدها 
  )2(الداللة 

م من أن التحليل اللّغوي لبناء النص األديب مبرتلة خمرج مقبول ، حيقق مطلب النقد األديب ،فاملفارقة فبالرغ      
أن ذلك املخرج كان مقتل البنيوية ، بقدر ما كان منتقدا هلا، فقد متثل فشل البنيويـة اجلـوهري يف قـدرا    

يف حتقيق معىن النص -إن صح التعبري-ملاملكتسبة اجلديدة ، على حتقيق حتليل لغوي بنائي للنص ، مع فشل كا
أي االهتمام يف ( ، أو معىن النص  وليس على وظيفة األدب، literarinessإذ كانت تركز على أدبية األدب  

، ففي مقابل هذا االجتاه ظهر منحى آخر يركز على البناء ) املقام األول بتحديد اخلصائص اليت جتعل األدب أدبا
أنه  (R.Jakobson) "رومان جاكسون:"من وجهة نظر فنولوجية ، ويرى آخرون مثل الداخلي للنص ودراسته

من استقاللية البناء اللّغوي للنص ، فإنه ال ميكن فصله فصال تاما عن البىن التحتية اليت تشكل الثقافة   معلى الرغ

                                                
  2001-2000)ماجستري(  إستراتيجية التلقي األديب يف الفكر النقدي املعاصر كلية اآلداب واللغات ، جامعة اجلزائر: ينظر، إ يناس عياظ - 1

  .155-152ص    
 .247ــ240اللسانيات العربية احلديثة،ص: مصطفى غلفان   - 2



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  90

ية والصـراع الطبقـي    االقتصاد" ل العمل األديب مبعزل عن القوى يلحتأو  ةسارد ميكنووعي الكاتب أي ال 
  .)1(واالجتماعية خاصة 

يل للوظيفة نفسها، بقدر ما نود إدراج إشكالية املفارقة بني منهج وآخـر ، ومـدى   صهنا التأالغرض  سيول 
البيـان يف  " وخاصة يف كتابه ) 1∗("متام حسان" انعكاس ومتثل هذا املنحى الوظيفي يف كتابات اللساين العريب 

  . )2∗(روائع القرآن
،فإننا نرى جـالء  "مناهج البحث يف اللّغة" ، بدءا من كتابه  ةاللّغوي"متام حسان" واملتتبع   ألهم مؤلفات      

تصـب   املنحى الوظيفي من خالل ما أورده من أفكار وآراء ، وحىت إجراءاته ومعاملته مع املستويات اللّغوية
ل يف آخر عرضنا لكتاب مناهج البحث يف اللّغة ونقو..«  :وتقول فاطمة بكوش" اإلطار الوظيفي " كلها يف 

على العالقات الوظيفية اليت تقـوم  "  متام حسان.د" إن هذه الدراسة قامت على آراء النظرية الوظيفية إذ ركز 
  )  2(  »بني األصوات وإن كان ما يسمى النظرية اليت اعتمدها بالنظرية الوصفية 

يف املنهج الصويت ، الفنولوجيا ، وظيفة الفونيم واملورفيم داخـل  (  ويظهر هذا املنحى الوظيفي خاصة        
ذلـك أن هـذا    ؛الكلمة والبناء ويف منهج النحو كذلك إذ من األوىل أن يصرف اإلعرب إىل املعىن الوظيفي 

ي ال األخري هو الذي حيدد وظيفة الكلمة يف السياق مث حيدد إعرابه ، ويصل إىل أن اإلعراب فرع املعىن الوظيف
ميثل هلا برأي  static" الوصفية السكونية " املعجمي أو الداليل ، وكذا بالنسبة إىل الداللة إذ النظرة االستيتاكية 

 ةواآلن ننفض أيدينا من وجهة النظر التارخيية ، لننشي منهجا لدراسة الصـيغ  «: إذ يقول )3("فريث" اللساين 
وهي تدل بأحد معانيها على جمموع ) املاجاريات( يف هذا املنهج هي  والوظيفية يف اللّغة فنجعل الفكرة املركزية

                                                
  .189ـ181، ص ص1998دبة، من البنيوية إىل التفكيكة عامل ملعرفة، طـ املرايا احمل :ينظر عبد العزيز محودة  - 1
م 1946   م، بقرية الكزنك ، بصعيد مصر ، بعث عام 1918عمر حممد داود، ولد يف السابع والعشرين من شهر جانفي " متام حسان "   - 1∗
وجمال الترمجة، يضاف إىل ذلك - جمال املقاالت–جمال التأليف ( العلمي جامعة لندن ، وبدأ يتعلم اللّغة اإلجنليزية ، وهذا ما أثر يف نشاطه  إىل

واللّغة بني املعيارية -1955سنة " مناهج البحث يف اللّغة:" حضوره ومشاركته العلمية ، وله من النتاج اللّغوي الكثري من املؤلفات ، أمهها 
عن املنهج الوصفي البنيوي ، وحماولة تطبيقه  هودع يف هذا األخري جمموعة أفكار، إذ أ1975، اللّغة العربية ومعناها ومبناها سنة 1958والوصفية 

م، هو تطبيق ملا 2000واخلالصة النحوية -، والبيان يف روائع القرآن2000على العربية ، كما احتوى على أهم نظرياته، وكتابه األصول سنة 
 .22ــ13متام حسان رائدا لغويا، ص. رمحان حسن العارفينظر عبد ال .أودعه يف كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها

البنية، النمط التركييب للقران قرينة (من خالل القرائن اللفظية  ةاألول دراسات لغوي: فقد وقع يف قسمني : أما كتابه البيان يف روائع القرآن  - 2∗
، والثاين دراسات أسلوبية ، إذ قسم كل قسم منها إىل فصول  ) صة يف التركيب،قرينة اإلعراب ،قرينة السياق،الرخ مالرتبة ،قرينة الربط ،قرينة التضا

ب العدويل  درس فيه أنواع القرائن يف األول ، ودرس يف الثاين القيم الصوتية وأثرها ، واإليقاع واحلكاية والفواصل ، واملناسبة الصوتية واألسلو
املعىن الوظيفي   ،كاملبىن( كما بني يف مقدمة الكتاب املصطلحات اللّغوية اليت استعملها ،ر وسوالترخص ، وإباء اللبس ، واهليكل البنيوي لبعض ال

متام حسان رائدا لغويا،    : ينظر عبد الرمحان حسن العارف) . األسلوب العدويل  ،قرينة السياق،القرينة املعنوية،القرينة الوظيفية ،املعىن املعجمي
  .47ص

  .44ص،2004دراسة يف النشاط اللساين العريب، إيتراك للطباعة والنشر،طنشأة الدرس اللساين العريب احلديث : فاطمة اهلامشي بكوش  - 2
  .163ص،1986مناهج البحث يف اللّغة دار الثقافة، ط : ينظر، متام حسان  - 3
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تشمل حىت التكوين الشخصي ، والتاريخ الثقايف للشخص ، ويدخل يف حساا  ،عناصر حميطة مبوضوع التحليل
  . )1(»املاضي واحلاضر واملستقبل ، وهذا االصطالح بالنسبة لعلم اللّغة قصد به دائما سياق النص

وكـل  -باعتباره األساس عنده-ويستنتج من كل هذا أنه يتكلم عن الوظائف املسامهة يف تشكيل املعىن        
املعجم ، الداللة  ( أن املعىن مركب من عالقاتذلك . وظيفة هي استعمال شكل أو عنصر لغوي معني يف سياق

 اللّغـوي  :يرصد السياق بنوعيه أنه كما،"النحوية والوظيفة –الصوتية:"وهذه الوظائف)القراماطيقة، املاجريات
وهي من أسـس منـهج   "حسان متام" واختالف مفهوم السياق بني القدماء واحملدثني خاصة عند.وسياق احلال

منظمة ضخمة من األجهزة املتكاملة  اللّغة«:ويكتمل منهجه الوظيفي هذا يف قوله–التحليل الوظيفي لألسلوب
  . )2(»اليت تعمل كلها يف اجتاه واحد املنسجمة

وظيفيا ، وقوعـه يف  " متام حسان "فاملستويات اللّغوية يف عالقة تكامل وتفاعل دينامي ، وما يؤكد أن       
ا ووجهة النظر الوظيفية ، مل وظيفيأو  )3(أن نسمي هذا املنهج شكليا  « :مفارقة بني الوصفية والوظيفية ، قوله 

ولكنـه   .»لة ، من وسائل االجتماع وأداة ذات غرض حمددختتر اعتباطا إمنا جاءت من أن اللّغة تستخدم وسي
إذ حدد "اللّغة العربية معناها ومبناها" وظهر هذا االجتاه عنده أكثر يف كتابه  ،ينطلق أساسا من الفراغ الوظيفي

بوصف نظام اللّغة من حيث بنائه ، ومن حيث وظيفة املعىن فيه واهتم باملعىن وجعلـه  -الكتاب–الغرض منه 
البد أن يكون املعىن هو املوضوع واألخص هلذا الكتاب ، ألن كل دراسـة   « :وع األساس له ،إذ يقول املوض
موضوعها  األول واألخري هو املعىن ، وكيفية ارتباطه بأشـكال التعـبري املختلفـة       البد أن يكون )...(لغوية

باملعىن ، وهذا النوع مـن النظـر إىل    فاالرتباط بني الشكل والوظيفة هو اللّغة وهو املعروف وهو صلة املبىن
  .)4( »الداللة إىلاملعجم  إىلالنحو  إىلاملشكلة ميتد من األصوات إىل الصرف 

ذلك أن املعىن يف حقيقته هو وظفية املبىن ، وأن املباين رموز  ؛فهو يقدم عالقة اللفظ باملعىن من منظور وظيفي 
وهذه العالقة بني اللفظ واملعىن، أو بني   -هو يف أساسه نظام رمزيللمعاين ،ال غىن عن الرمز يف نظام كاللّغة ، 

كذلك  أن " اجلرجاين"مثلما هو احلال عند " ابن جين"و" اجلاحظ :" الدال واملدلول هي اليت رأيناها سابقا عند 
  . -هذه العالقة بني العنصرين هي جدلية ال انفصام فيها

ومن مث أطلق الباحثون علـى  "العالمة "ويكون املبىن عنوانا تندرج حتته وهكذا يكون املعىن وظيفة املبىن ،      
ويف كل ،  Functional meaning(5)" املعىن الوظيفي " هذا املعىن الذي تكشف عنه املباين التحليلية للغة اسم 

ؤاخذة وإعـادة  وصلتها بالوظيفية مع بعض امل" اجلرجاين " لنظرية النظم اليت صاغها " متام" هذا وذاك اعتراف 
اللّغـة  –والذي يعد تطبيقا هلذا املؤلـف  " اخلالصة النحوية " وحىت كتابه  -كما سنرى فيما بعد–التصنيف 

                                                
  .186-185ص  ،مناهج البحث يف اللّغة : متام حسان   - 1
  .152ص ،املرجع نفسه - 2
  .37ص ،فسه املرجع ن  - 3
  .9ص،اللّغة العربية معناها ومبناها : متام حسان :  4
  .39-38املرجع نفسه ، ص   -5
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هو اآلخر يقوم على اإلجراء الوظيفي انطالقا من نظام القـرائن بأنواعهـا اللفظيـة     –العربية معناها ومبناها 
مل النحوي ، باإلضافة إىل نظام القرائن احلاليـة ودورهـا يف   واملعنوية ، واليت يرى أا البديل عن نظرية العا

، فماذا حشد هذا " البيان يف روائع القرآن" الكشف عن املعىن وسنرى فيما بعد مسار املنحى الوظيفي يف كتابه
قرائن وعالقات تساهم كلها يف إبراز املعىن وتوضيحه ، وتوظيف هذا البعد يف العمـل   مناملؤلف هلذه املدونة

  " .األسلوبية الوظيفية " األسلويب خاصة يف اجتاه منه 
يتعرض املؤلف للعديد من املصطلحات بالشرح ، وهذا إن دل إمنا –" البيان "ففي الصفحات األوىل من      

على حد تعبريه ، ففي بداية –خاصة ألنه آفة القراءة والفهم – "املصطلح اللساين  العريب" يدل على وعيه بأزمة 
: دور السياق يف فهم املعىن ، حىت فيما خيص قضية فهم هذه املصطلحات اليت أوردها فيقول  إىلب يلمح الكتا

ألنه لو ترك مع املصطلحات ليستخرج معانيها بذكائه الشخصي من قرائن السياق إن وجدت  لقـرائن  ...«
وأوىل . وإدراكه ألنه معني وموجه، فمنذ البداية نالحظ تأكيده على دور السياق يف فهم املعىن )1(» ...الدالة 

  : هذه املصطلحات هي 
يف كتابه اللّغة -وهذا ما رأيناه سابقا–كل ما أفاد معىن لغويا فهو مبىن " متام" وهي عند ) : البنية( املبىن أو -1

حرفـا مـن    ن تكونأوإن كان هذا املبىن حرفا زائدا، أو ،العربية معناها ومبناها ، أي الربط بني املبىن واملعىن 
أما .رفية ، أو منط من أمناط اجلمل صحروف املعاين ، أو ضمري شخص أو إشارة أو موصول أو أداة ، أو صغة 

مل يغض طرفه  "متام"فال يعترب مبىن، واملالحظ أن " وواو مفعول،كألف الفاعل " ما زيد من حروف لغري معىن 
)  ألن الزيادة يف املبىن زيادة يف املعـىن  (املبىن  إىلعىن عن التراث النحوي العريب ، فالنحاة كذلك قد أضافوا امل

إذ قـال  –وتتضح هنا دينامية البنية فهي غري ساكنة ما دام هناك عنصر املعىن والتفاعل الوظيفي بينه وبني املبىن 
ع ، ومل يفتهم النحاة بتاء االفتعال وهاء التنبيه ، ونون التوكيد وسني االستقبال ، وضمري الغيبة ، وصيغة املضار

إىل غري ذلـك مـن    »..وانفعل الدالة على املطاوعة –السني والتاء الدالة على الطلب  « وصف املبىن كقوهلم
واملهم من كل هذا أن كل عنصر محل معىن فهو ذو ) صيغا، عبارات ومجال بأنواعها(  )2(معىن ياملباين اليت تؤد

وهذا ما يؤكـد عليـه   )أم كلمة أو مجلة، أداة،قيمة متيزية حيمل ا فونيم،أكان حرفا  ،وظيفة داخل التركيب 
  ."أندريه ماريتينيه "االجتاه الوظيفي عند

والذي يراه   )امسية فعلية(إذ جتاوز التقسيم الثنائي  ؛مبجهره الوصفي خالف القدماء يف تقسيمه للجملة  "متام"و
  . )∗()وصف ما هو ظاهر( فهم على املبىن تقسيما قائما  على املعىن ، بينما احملدثون يعتمدون على تصني

                                                
 . 5ص،1993طـ ،البيان يف روائع القران ، دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآين ، عامل الكتب القاهرة: متام حسان - 1
  .5املرجع نفسه، ص - 2
عميق، كما هو الشأن يف تقسيم أزمنة الفعل إىل ماضي   فائتال إىلي كل األمناط ، فاالختالف يؤول حتو) فعلية وامسية ( ذلك أن النوعني  - ∗

  .ومضارع وأمر، لكن األزمنة األخرى جمال اكتشافها السياق الذي ترد فيه



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  93

بني املبىن  اواضح األن النحاة أدركوا أن هناك ارتباط –هذا إذا سلمنا مع احملدثني بقابلية التصنيف الشكلي -
واملبىن عندهم يبدأ من أصغر وحداته كما متثل يف الصوت أو احلرف، بينما متثل اجلملة أكـرب هـذه    ،واملعىن 

أذهام ، أي ثنائية التركيـب اللّغـوي    يف خصيصة من خصائص التحليل الوظيفي كانتالوحدات ،  أكرب 
وهذه العالقة بني البنيـة   .)1(ويكونوا بذلك قد خرجوا عن دائرة الصواب واخلطأ إىل فكرة النظام والتركيب

  .لمصطلح الثاين لواملعىن ، ستكون املدخل 
النحو دراسة هلذه العالقات من الناحية التركيبيـة ، ولـيس    ويقوم هذا املفهوم على أن: املعىن الوظيفي -2

دراسة اجلمل التامة من ف«  )2(باب من أبواب النحو هو معىن وظيفي للكلمة  لدراسة للكلمات نفسها ألن ك
 "أو السياقية  يف مقابل الصـرف الـذي يـدرس العالقـات     ،Syntagmatic "ماتيةغتينالس"ناحية العالقات 

كما أن هذا املفهوم هو الذي انطلق منه اللسانيون . )3(»"اجلدولية"أو  paradigmatic Relations "الرباغماتية
انطالقا من املوقعية ودور الكلمة يف التركيب ، ووظيفتها  ظنا  –فيما خيص اإلعراب –العرب احملدثون خاصة 

وية والسياق كفيل بإحداث وإجراء فاألبواب النح ،منهم أن هذا املبىن سيجنبهم الوقوع يف شباك نظرية العامل
: أن النحاة قد حددوا ثالثة أنواع من املعـاين   إىل "متام"ويشري –وسنعود فيما بعد هلذه القضية –هذه املفارقة 

وهو معـىن  ،) أي الشبه املعنوي ( واملعىن الثالث –) معىن الكلمة (واملعىن املفرد–) مفيد ( أكربها معىن اجلملة 
ال حمال تؤديه املباين داخل " معىن وظيفي " هذه املباين فهو  إىلوكل معىن ينسب .باحلرف عام حقه أن يؤدى 

كلها معاين وظيفيـة حتققهـا املبـاين بسـيطة كانـت                  ...ة واالستفهام والتوكيد واملطاوعة يبالسياق، فالغ
  :غة العربية نظام النحوي للّاألسس اليت يبىن عليها ال) البسيطة واملركبة ب( واملقصود .)4(أو مركبة

  .كمعاين اجلمل واألساليب: طائفة من املعاين النحوية العامة  -أ
وهذا كله يدل علـى  ...كالفاعلية و املفعولية ) معاين األبواب املفردة ( طائفة من املعاين النحوية اخلاصة  -ب

 يتخذ ملعانيه مباين ، من أي نوع إال ما ألن النحو ال" النحو" و" الصرف " تلك العالقة احلميمية ما بني علمي 
صعوبة الفصل بينهما ، فالنحاة القدماء كانوا على يقني وصواب فيمـا   نإذ،  )5(يقدمه له الصرف من املباين

  .نه فصل منهجي ليس إالإخيص مسألة ما أمساه احملدثون باخللط ، إذ 
، أمـا   )6(يف النظام أو يف السياق على حد سـواء وخالصة القول أن املعىن الوظيفي هو وظيفة اجلزء التحليلي 

  : الشق الثاين من املعىن واملصطلح الثالث من املدونة هو 

                                                
  .9العربية وعلم اللّغة البنوي ، ص: حلمي خليل  - 1
 .142ص، احلديث نشأة الدرس اللساين العريب: فاطمة اهلامشي بكوش  - 2
  .299ص ،مناهج البحث يف اللّغة: متام حسان  - 3
 .65البيان يف روائع القرآن ، ص: متام حسان  - 4
 .178ص ،اللّغة العربية معناها ومبناها: متام حسان  - 5
  .28املرجع نفسه، ص - 6
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وهو مثرة تضافر االشـتقاق      ) يف حالة اإلفراد( وهو املبىن املفرد للكلمة خارج السياق : املعىن املعجمي  -3
الوظيفي هلذه الصيغة ، لكن بشكل خمتلف عما هي  املعين إىلوصيغتها الصرفية ، ويعود مرة أخرى ) اجلذر ( 

) فاعل مثال داللة على موصوف بالفاعلية ( الصيغة  إىلذلك أن املعىن الوظيفي املنسوب  ؛عليه داخل السياق 
 ) .قاتل( عنصرا من عناصر املعىن املفرد للكلمة  ،باعتبارها ركيزة املعىن املعجمي

عنصر مشـترك بـني مجيـع    " الالم–التاء –القاف : "كون منه أصول ثالث وتت) اجلذر ( أما الركيزة الثانية 
  .)1)(1∗("جرثومة معىن احلدث" متام"مشتقات هذه املادة ومساهم 

وما ميكن استخالصه أن ليس هناك عالقة عضوية بني الكلمات املعجم يف املقابل ميكن أن تكون بينها عالقـة  
والكلمـة خـارج   ) أصوات ، صرف ، حنو(كباقي األنظمة اللّغوية  ااشتقاقية معينة  فهو على هذا ،ليس نظام

" املقـام  " يفهم يف ضـوء   )2("مقال"ولكن إذا أدخلت يف ) مفردة(السياق ميكن أن تدل على أكثر من معىن 
  .انتفى هذا التعدد ، ومل تدل إال على معىن واحد 

اليت غمطها ) القرائن(ديد معاين الكلمات أو دورها ما هلا من أمهية يف حت "متام"فقد أكد : القرينة اللفظية  -4
بنظرية القرائن  "متام"عالمة اإلعراب ، وامساها  (النحاة حقها بسبب انشغاهلم بقرينة واحدة –إن صح التعبري –

فاإلعراب قرينة لفظية من مجلة قرائن أخرى تتظافر لكشف العالقات وحتديـد    the sings théory) النحوية
   .)3(للنحو العريب قوامه القرائن اللفظية واملعنوية امتماسك ا، فيكون بذلك أول من أنشأ نظام)2∗(حوياملعىن الن

وحنن يف غىن عن كل هذا ألن املهم هو دور القرائن يف توضيح املعـىن   ،وتبقى القضية حمل نقاش واختالف-
د يدحت حوية ، واسترشادا ا ميكنوهي عنده عنصر من عناصر الكالم ، يستدل به على الوظائف الن -وحتديده

البنيـة   (  )3*(عدها مخـس قـرائن   "البيان"فاعلية أو مفعولية العنصر النحوي داخل السياق العام ، ويف كتابه 
  .)4(فهي متكاملة متضافرة "السياق"القرائن كربى وأضاف إليها ) اإلعراب، الرتبة، التضام

فز العقلي من املبىن إىل املعىن إذا عجزت القرائن عن إيضاح املعىن ، بالق "متام"وميثلها :  القرينة املعنوية -5
بني املعاين النحوية داخل  هاو الحظو -باعتبارها من القرائن املعنوية  -والنحاة على وعي بقرينة اإلسناد ، 

                                                
صدر ، أما األصول الثالثة فتكتب متفرقة لتصبح من العموم  ، ألن هذا األخري هو معىن امل)ومل يقل احلدث (املقصود جبرثومة معىن احلدث  -1∗

  .7متام حسان ، البيان يف روائع القرآن ، ص .ومنها املصدر الذي ال يصلح خبصوصته الداللية على احلدث ، أن يكون أصال عاما لالشتقاق
  .7املرجع  نفسه ،ص - 1
  .312صاللّغة العربية معناها ومبناها ، : ينظر، متام حسان  - 2
هذه الفكرة التقط  نأ وفكرة القرائن فكرة حمكمة الوضع ، متكاملة اجلوانب ، هزت الدراسات األصولية يف النحو هزا عنيفا ، وحسب متام - 2∗

ن النحوية  حماولة عرفت يف العصر احلديث ، وحسبها من شرف السيادة والريادة أن أطلق عليها اسم مدرسة القرائ أرأجمن التراث العريب ، فكانت 
  .44متام حسان رائدا لغويا ، ص: انظر عبد الرمحان حسن العارف  .سري أصول النحو العريب يلتضع بذلك لبنة يف صرح ت

  .30ــ44ص،ص متام حسان رائدا لغويا : عبد الرمحان حسن العارف  - 3
  ) .، الربط، التضامن ،األداة ، النغمة ، الرتبة ، الصيغة، املطابقة ةالعالمة اإلعرابي(وعد القرائن مثانية وهي  - *3
  .305 اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص: متام حسان  4-
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) اإلخراج،رفية ظلا، الغنائية،عالقة املصاحبة ،التعدية ، ومثل هذه القرائن عالقة اإلسناد(.)1(اجلملة الواحدة 
ولَا تطعِ  « :حنو قوله تعاىل  كما أن إدراك العالقة بني عناصر اجلملة قرينة على املعىن النحوي املراد

فإذا عرفنا أن املصدر  )2(»الْكَافرِين والْمنافقين ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلً 
  .)3( فاعله أو مفعوله كانت هذه العالقة قرينة على املعىن دع  مضاف إىل

تعكس النظام النحوي الذي يتصل بوضع الكلمات وتركيبها ) اللفظية واملعنوية ( وهذه القرائن يف مجلتها       
 حتليله هلـذا " متام حسان"اجلملة وأقام -إن صح التعبري–داخل وحدة لغوية أكرب ، تسمى يف النحو التقليدي 

، أو العالقات السياقية حيث " عبد القهار اجلرجاين" واليت استفاها من " املستوى النحوي على فكرة التعليق 
، إىل نظام ) *(حتكمها شبكة من القرائن تتحول فيها املورفيمات) التناظر ( تنشأ عالقات من التوافق واالختالف 

لسـياق  ( املعىن املقـايل " متام " تصل باملبىن أو ما أمساهوكل ذلك ي) السياقية( من العالقات الرأسية واألفقية 
، وهذه القرائن تـؤدي  Firth" فريث"عند    linguistique contesct" وهو يقابل السياق اللّغوي " ، )النص

، وميكن عدها البديل )املقايل (وهي كفيلة بتوضيح املعىن الوظيفي النحوي  -القرائن–عنده إىل فكرة تظافرها 
عامل النحوي ، كما أن هذه القرائن بنوعيها ميكن بالتحليل املورفولوجي الكامل للغة العربية أن تدخل يف عن ال

فهي مبجموعها معاين وظيفية حنوية وصرفية ناجتة عن توزيع هذه املورفيمات :إطار املورفيمات بأنواعها الثالث
شبكة من العالقات " فريث " ، كما هو عند "اممت"، وعلى هذا فالتحليل النحوي عند  )4 (وفق عالقات تركيبية

تبدأ من الفوليمات، مث املورفيمات وتنتهي إىل التركيب، وهي تقوم على مبـدأ  ) املقالية ، اللفظية (  السياقية
  .)5 (توزيعي، تنشأ منه عالقة توافق أو اختالف

ام من املعىن ، ال يكتمـل إال بالسـياق    فقط أما اجلزء اهلايلاملعين املق على ويف كل هذا نالحظ التركيز      
  .) 6 (وبه يكتمل املعىن  "فريث"االجتماعي وهو الشق الثاين من نظرية السياق عند 

  
  
  

                                                
  193-194. ص ،اللّغة العربية معناها ومبناها: متام حسان  - 1
  .48: األحزاب -   2
  . 8-7البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان  - 3

 بنائي ، ووحدة صرفية يف نظام من املورفيمات ، متكاملة الوظيفة ،ويضعه بإزاء مفهومني آخرين    هو اصطالح تركييب" متام" املورفيم عند  -  *
 أقلى وهو كذلك) املبىن واملعىن( يف ثنائية )  املبىن(صغر وحدة ذات داللة يف اللّغة العربية معناها  ومبناها إىل مفهوم أ، فهو إذن  )العالمة ،الباب( 

  .126ـ124ص ،نشأة الدرس اللساين العريب احلديث: انظر فاطمة اهلامشي بكوش : ية تؤدي معىن ترصجمموعة من الوحدات ال
  .236-235العربية وعلم اللّغة البنيوي ،ص : ينظر ، حلمي خليل -   4
  .264ــ 243املرجع نفسه ، ص -   5
  .237املرجع نفسه، ص  -   6
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، وأشار إليها )1(شراط إفادة ، أو مها معاأوهي ما يكتنف السياق من قيود تركيبية أو : )∗(قرينة السياق  -6
إذ تعرض فيه إىل الفروق الدقيقـة بـن    ؛"الفروق اللّغوية " نفة من فقهاء اللّغة يف مص"أبو هالل العسكري"

" النـاس  " يف الباب السادس والعشرين بني كلمـتني   "العسكري"األلفاظ اليت تبدو مترادفة ، حيث يفرق 
 .)2( »إن قول الناس يقع على األحياء واألموات ، والورى األحياء منهم دون األموات «: فيقول "  الورى"و

ويذهب علماء الداللة احملدثون إىل التفريق بني ضربني مـن    ذا فهو حيد توزع األلفاظ يف السياقاتوعلى ه
  :السياق

يف التفريـق الـذي    "متام"وهو ما تلقاه ) االجتماعي ( السياق اللّغوي ، والثاين سياق احلال :الضرب األول  
) حمصلة السياق اللّغوي واالجتمـاعي  " (الداليل باملعىن " يقترحه بني السياقني ، ومن مث فهو يقيم ما يسميه 

ال يعطينـا إال  )3(وعلى املستوى املعجمي) ، حنوي  ر يفظ ،صريف(جالء املعىن على املستوى الوظيفي إذلك أن 
 ويناء على هذا فإن كلمة السـياق  )4()القرائن احلالية ( حمتواه االجتماعي  من املعىن احلريف، وهو معىن فارغ

conteescte قد محلت مفهوم اصطالحي اشتهر بني علماء الداللة احملدثني ، ال جمرد مصطلح داليل فحسب  بل
واليت اقترنت باسم العامل األنثروبولـوجي     ،la théorie contesctuelle du sence "داللية قائمة "يوصفه نظرية

ية املنهجية وأصبحت نظرية قائمة حيث طورها من الناح"فريث "مث تبناها بعد ذلك الربيطاين " مالينوفسكي" 
  . )5(ىن يف إطار نظريات املدلولعلتفسري قضية امل Modélبذاا تشكل منوذجا 

ومع هذا فإنه ال يكاد خيتلـف  " فريث" استقى مفهومه النظري لنظرية السياق من " متام "فبالرغم من أن       
. والتراث هنا العريب عامة ال اللّغوي فحسب،التنظريعن مفهوم السياق،كما هو يف التراث العريب إال من ناحية 

  .         )6(ذلك أن نظرية املعىن وارتباطها بالسياق ، مل تكن بعيدة عن علماء العربية من لغويني وبالغيني وفقهاء 
                                                

تزوجوا ساقوا اإلبل والغنم مهرجا ،ألا كانت الغالب على أمواهلم ،وضع السوق موضع ق ألن العرب إذا املهر ، قيل للمهر سو: السياق  - ∗
  . 10ج) ق.و.س( لسان العرب احمليط مادة : ابن منظور .املهر

  contescteمشتقة من الكلمة الالتنية contecesseويف الفرنسية تعين 
"tesct consi dére dans son ensemble dans ce qui précéde au ce que suit léscpression cons 
idéreve par escemple :ensemble des circonstances qui accempagnent annévément "voir 
librarie larousse 1970 tome1-P735. 

  : معينة هو احمليط أو احليز وذا املعىن فانه الوحدات اليت تسبق وتتبع وحدة: كما أن السياق عند جون دوبوا 
"l'environnenement cest –a-dir les unites qui novédent ét qui suivtent unité déterminée" 

Jean dubois et autres :Dictionnaire de linguistique P120.  
  
  .8ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  -1
 .292ص ،)ت.د(باروي ، املكتبة التوفيقية الفروق اللّغوية ، حتقيق أيب عمرو عماد زكي ال: أبو هالل العسكري - 2
  .337ص،اللّغة العربية ومعناها ومبناها :متام حسان ،ينظر - 3
  .337ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  - 4
ة، جامعة مولود معمري  ، كلية اآلداب و ا لعلوم اإلنساني)دراسة نقدية ( اللسانيات الوصفية ا لعزبية ا حلديثة  لأ أصو: جيلي حمند ا لزين - 5

  .217ص ،  2002-200 1،)ماجستري( تيزي وزو 
 .225-224العربية وعلم اللّغة البنيوي ،ص  : ينظر، حلمي خليل- 6
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  :  حسان لقرينة السباق اللغوي بالبيت الشعري التايل"متام"وميثل  –القضية فيما بعد  وسيتم الرجوع هلذه -

  .الْمعادنكرام كَانت  وإِنْ مالك            اة الضيمِ من َآلِ مالكبن أاب انأََََ        
فلو جعلت نافية حلدث تناقض " خمففة من الثقيلة" أو  ،"شرطية " أو  ،"نافية " أن تكون " إِنّ"من معاين      

فلم يبـق إال أن   )∗(ترض يف التركيب، واعتراض من جهة املعىنعيف البيت ، ولو جعلت شرطية لو رد عليها ا
إال أننا سنالحظ فيما بعد جتاوزه هلذا السياق ،هنا قد اعتمد السياق اللّغوي  " متام" وإن كان  - ،تكون خمففة

جـم معـىن   عحني صرح بأن  املعىن املستفاد من التركيب وامل -كما أورد ذلك فيما سبق  -إىل سياق احلال 
  -ريف فارغ من حمتواه االجتماعيح
ن مل يؤمن اللـبس   إمن اللبس ، فأوهي تركيب الكالم على غري ما تقتضيه القاعدة اتكاال على : الرخصة -7

 .)1(الترخص إىلاخلطأ ال  إىلينسب الكالم 
واملتغريات ال تتصف باعتبار اللّغة نظاما ، ولكل نظام ثوابته ومتغرياته، فالثوابت أطر دائمة ال غىن للنظام عنها، 

، وثوابت النحو العريب أمـور   )إذ ختضع لظروف تدعو إىل حتوهلا يف حدود أطر الثوابت وشروطها( بالدوام 
  : ثالثة 

 .أمن اللبس يف املعىن  - أ
 . طلب اخلفة يف املبىن -ب
أمن اللبس وطلب وإذا حتقق .)2(وتتصف به القواعد ،وهو نتيجة لتحقق الثابتني األوليني) االطراد ( الطرد  -ج

اخلفة، كالمها نشأ عنها الطرد واالستصحاب ولكن كالمها قد يكون مبفرده مربرا للعدول عن أصل القاعـدة  
 .وأصل الوضع

وهذا هو أصل الوضع بالنسبة للجملـة العربيـة    ) مسند ، ومسند إليه ( ركنني مثال لجملة  عند النحاة لف    
احلذف ، وجب تقدير احملذوف من ركين اجلملة ، كما  إىلن عدل عنه األصل الذكر فإ : ويضاف إليه ما يلي 

صل العدول عن أصل من هذه أف.غري ذلك  إىل....أن األصل اإلظهار ، فإذا أضمر أحد الركنني وجب تفسريه
  .األصول أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة

ومرتكـز   )3(إال عند وجود املفسـر ومن هنا ال يكون احلذف إال مع وجود الدليل ، وال يكون اإلضمار     
،كما تضافر القرائن ، فهذا التعدد جيعل إحداهن زائدة ، ميكن حينها  الترخص–ما سبق أن أشري إليه - الرخصة

                                                
ألن األصل ) أي ختفيف إن( إذ لو جعلت شرطية لتحتم بعدها تقدير فعل حمذوف وجوبا ال يستقيم تقدير مثله ؛االعتراض من ناحية التركيب - ∗
حىت إن عدل ، والثاين ( فيحمل إما الغاية ) زيد منصف إن عدل( تقدير أوىل من غريه ، أما االعتراض من جهة املعىن كقولنا  إىلحيتاج ال ا م

  .9-8ص،ن يف روائع القران االبي: متام حسان.)كان املعىن فاسدا( فالشيء ال يصلح غاية لنفسه وال ضدا هلا " زيد منصف على رغم عدله)"العنادية
  .9-8املرجع نفسه،ص  -1
 .15، ص 2000 1اخلالصة النحوية ، عامل الكتب ، طـ: متام حسان  - 2
 .122-121ص ، ) حنو، فقه اللّغة، بالغة( األصول دراسة استمولوجية : متام حسان  - 3
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أول من أبرز –حسب رأي حسن العارف -"متام"مرهونة مبحلها ، فال يصلح أن يقاس عليها ، وذا يكون أا 
 حـديث ،قـرآن  ( اللبس ، وربطها بالشواهد من كافة أنواع النصـوص   فكرة الترخص يف القرينة عند أمن

  .)1()...شعر
املنهج الوصفي ، بعـدم إقصـاء أي   " متام حسان " لدليل على انتحاء " متام " وفكرة الترخص هذه عند      

أي ،ك نحى الذي انتهجته مدرسة الكوفة كذلاملمستوى من مستويات الكالم حىت الشاذ و العدول مربر ، هو 
  .اعتبار ما هو كائن

باعتبارها عـدوال عـن   "الرخصة "رمبا يتساءل الواحد منا منذ البداية عن الفرق بني  :األسلوب العدويل -8
أن الرخصة يعتذر عنها وال يعتذر عـن  األسـلوب   " متام"األصل ، واألسلوب العدويل ، والفرق كما أورده 

تصحاب األصل سواء من حيث املبىن أو املعىن ، لكن العـرب  ، ذلك أن األصل يف االستعمال اس )2(العدويل
درجت على تصحيح حاالت معينة من العدول عن األصل ، وجعلتها يف مستوى الصواب املعتمد على قاعدة  

  : ومن ظواهر األسلوب العدويل 
  .التضمني،ري اللفظ لتوليد املعىن ،تسخالنيابة،النقل:" يعدل عنها بواسطة : البنية  -أ

  .ويعدل عنه بواسطة إعراب اجلوار:اإلعراب -ب
   ".التأخري،التقدمي ،حذف الربط،التغليب،االلتفات:" يعدل عنه بواسطة : الربط-ج 
  .التقدمي والتأخري :ل عنها بواسطةدويع: الرتبة-د 
  "االختصاص ،جتاهل،االعتراض،الفصل،الزيادة ،احلذف ":يعدل عنه بواسطة  :التضام-ه
  .ويعدل عنها بواسطة ااز:  املعىن األصلي-و

وهذا النوع من األسلوب  ، وعدم رد العرب ألي أسلوب من هذه األساليب كلها، لدليل على اعترافهم به      
العدول فقط ، ومل  "متام"، لذا مل يسميه "املنحرف "يعترب مؤشرا أسلوبيا ، ومدخال لألسلوب املتميز املعدول أو 

و دينامية ) وظيفته( و يفرق بني مستويني من االستعمال وهنا تتضح أمهية املبىن   ولذا فه،يدرجه ضمن الرخصة
اللّغة إذ تستمد منها املعاين انطالقا من املباين املختلفة ، وكذا أمهية املستوى النحوي املساير للدالالت ، واحملترم 

فقد انتبه إليه النحاة و البالغيـون   نح ، وألمهية هذا األسلوبميللمعاين ، فبقدر ما يضبط وحيدد فإنه ترخص 
  .العرب القدماء

إن فهم طبيعة عناصر التركيب العريب ، يتوقف على املباين اليت يتكون منها  : تعدد املعىن حبسب األصل  -9
ويتوقف عليها كذلك فهم اإلطار العام للصرف والنحو العربيني، ذلك أن الصرف يتكون من نظام من املعاين  

واملباين تتحقق بواسطة العالمات ، فالنحو ال  –أمهية اجلمع بني املعىن واملبىن كالعادة  -.عنها املباين اليت تعرب 
والفكرة العامة من كل هـذا ، أن  .يشمل من املباين املعربة عن معانيه ، إال بقدر ما يقدمه له الصرف من مباين

                                                
 .30متام حسان رائد ا لغويا ، ص: عبد الرمحان حسن العارف  - 1
 .10ائع القران، صالبيان يف رو: ينظر متام حسان  - 2
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فاملبىن الصريف الواحـد   ؛طبيعتها تتسم بالتعدد واالحتمال املعاين الوظيفية اليت تعرب عنها املباين الصرفية ، هي ب
عدم حتقق العالقة يف سياق ( شرطا أال وهو "متام حسان "صاحل ألن يعرب عن أكثر من معىن واحد ، ويشترط 

وذلك أا موجودة على حمور االستبدال،أو أا تكون كلمة يف معجم ، لكن إذا شغلت حيزا ضمن سياق ) ما 
) لغويا وصرفيا(إما أن يكون وظيفيا نوتعدد املعىن إذ -كما ذكرنا سابقا– )1(ذات معىن واحد حمددلغوي فهي 

اليت تصلح لوصف " فاعل " اختالف معناها،كصيغة  إىلوتعدد السياقات املختلفة اليت ترد فيها الكلمة يؤدي 
أما تعدد املعىن املعجمي فيكون .  "كبخيل" أو وصفا " سرير " الفاعل ، والصفة املشبهة اليت تصلح كاسم مثل 

حـىت  ،معىن جمازي  إىلمعناها األصلي عن اختالف استعمال املفردة لتعدد القبائل أو اخلروج ا : عن طريق 
  طور الداللة واالحتفاظ باملصطلحني معا، وكال النوعني من التعدد ، هو من قبيل االقتصادتأو ت -يشيع  ويستقر

) ∗(اللّغوي  
.  

والفرق بينه وبني تعدد املعىن حبسب األصل ، أن هذا األخري ال يلزم فيه تغيري : املعىن حبسب النقلتعدد -10
تعدد املعىن –قسم آخر ، أما األول  إىلاملوقع، وال شروط التركيب ، وال يلزم معه التحول من أقسام الكالم ، 

العدول عن األصل فيمـا يتصـل   ين الوظيفي ، وهو صورة من صور عحد طرق تعدد املأوهو -حبسب النقل
استعمال آخر مل ينسب هلا يف تقسيم  إىلإذ خترج البنية عن استعماهلا األصلي  ؛باستعمال البنية ومعناها يف اللّغة 
-كـان (استعمال األدوات  إىلاليت نقلت من الفعلية ، " كاألفعال الناسخة " الكلم ، فيتعدد معناها الوظيفي 

   .امدة اليت تستعمل استعمال املشتقوكذلك األمساء اجل...) ظن
ري غـي ام أو بتتضإما بتغيري املوقع تقدميا وتأخريا ،وإما بتغيري شروط ال: آخر يكون  إىلفنقل املبىن من استعمال 

  )2( املعىن الوظيفي
  
  
  
  
  

                                                
  
  .163البيان يف روائع القرآن، ص  : ينظر، متام حسان  - 1

به يف     قام عمل أعظم إذ بني اقتصاد التغريات الصوتية ، الذي يعدeconomies linguistique  باسم ورد يف مؤلف أندري مارتيين  - ∗
بل إن االقتصاد يشمل كل شيء بتقليص عمل متييز غري   parcimonieالتقتري  ال ميكن حصر معىن االقتصاد يف معىن؛ إذ الزمانية " الفنولوجيا" 

" مارتيين" فاالقتصاد اللّغوي هو التأليف بني كل القوى املتواجدة ، ويرى) stat quo(مقيد  وإظهار متيزات جديدة ، واإلبقاء على الوضع الراهن 
ي إىل تطوير اللّغة من جهة ، وحتول األعضاء ونزوعها إىل االقتصاد يف اجلهد الذي أن اإلنسان يعيش يف الصراع بني حاجيات التواصل اليت تؤد

  .155ص ،اللسانيات نشأة  والتطور  :ومنمأمحد  ،ينظر .تتطلب عملية التلفظ ، والتذكر من جهة أخرى
  .12ــ  10البيان يف روائع القرآن ص  : نظر متام حسان ي -  -  2
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   :قرينة البنية يف التركيب القرآين :ث األول ـــــاملبح
األول من هذا الكتاب تتم من خالل موقف القرآن الكرمي من القـرائن   إن الدراسة اللّغوية وهي القسم      

وهذه  "البنية ، الربط ، الرتبة  ، التضام ، وقرينة السياق، اإلعراب ": اللفظية الدالة على املعىن النحوي ، وهي 
  ... )1(األخرية هي كربى القرائن النحوية ، مث ما يكون يف التركيب القرآين من الترخص

هنا القرائن اللفظية ، أي كما رأيناها سابقا عنصر من عناصر الكالم يستدل ا علـى  "متام حسان "كروذ -
املنـهج  " متام حسـان " الوظائف النحوية وكأنه تناسى القرائن املعنوية والسبب حسب استقرائي ، هو اعتماد

عالقات الكلم فيما بينها من  وكذا الوظيفي الذي يدرس ،الوصفي الذي يعتمد على وصف البنية وينطلق منها
خاصـة ومبختلـف    ةخالل ما هو مستقر وصوال إىل املعىن ، ويربط هذا مبا قيل سابقا من أن القرائن اللفظي
تعرف عليه النحـاة    يتأنواعها تغين عن فكرة العامل النحوي ، فهو جمسد بشكل أو بآخر يف القرائن املعنوية ال

  .-ظهر مدى جتسيده هذا اإلجراءومتاشيا مع بقيمة عناصر البحث سي
" يف مكان " قرينة" وإذا وضعت لفظة ) الوظيفي( واملقصود بالبنية هي داللة صورة الكلمة على املعىن النحوي 

  ما البينة ذاا؟ " متام حسان" دليال عرف املعىن املقصود بقرية البنية ، مث يتساءل " الكلمة
عدة من الكتاب ، ليتحدث عنها ، باعتبارها  ضعما تعرض هلا يف موافاملالحظ هو الوقوف مرة أخرى بعد      
اإلطار الذهين للكلمة املفردة ، وليست هي الكلمة ذات املعىن املفرد ، ورمبا البنية مفهوم صريف ال –أي البنية –
بالنطق (وأن الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقوة ، واللفظ مفهوم استعمايل تتحقق به الكلمة بالفعل . نطقي

عبـد  "، وهذا ما ذهب  إليه " إطار ذهين جمرد ":قصد بقوله  "فتمام حسان".)2( )∗(يف حميط اجلملة) والكتابة
  ق على أية مادة بالبنية يف حد ذاا بنية صورية ، هي صورة وهيئة ميكن أن تنط: من أن " الرمحن حاج صاحل

تركب منها ، و عن املقياس الذي ركبـت  ير اليت أو ظاهرة ، فالبحث عن بنية الشيء هو البحث عن العناص
ساسه ، فاجلديد يف تناول اللسانيات احلديثة ، أا عوض أن تم باجلزئيات و األحـداث  أهذه العناصر على 

جتسد كل وحدة لغوية مكاا فيها ، و يربطهـا  ) شبكة ( كلية  اباعتباره االلّغوية منعزلة ، صارت تنظر إليه
إذن يظهـر مـن    "فتمام"،  )3(عالقات صورية مبنية على أساس احتاد و اختالف اهلويات بالوحدات األخرى

" سوسري "و أسسه انطالقا من فكرة  هه، و بني مبادئإليخالل مفهومه للبنية املنهج الوصفي الذي صرح بانتمائه 

                                                
 .12ص، يف روائع القرآن البيان : ينظر ،متام حسان  - 1
  .مثل صيغة  فاعل بنية عامة لعدد كبري من الكلمات و هي ذات معىن وظيفي صريف  - ∗
  لفظ منطوق أو مكتوب بالفعل: كلمة  كاتب كلمة منطوقة بالقوة ال بالفعل املعجم  هنا كاتب  -   
  .18-17ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر - 2
  . 16 ص  ،مبادئ يف اللسانيات : اإلبراهيمي   خولة طالب- 3
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ل كذلك عن منهجه يقما عمو قد تكلمنا فيما سبق عن هذه القضية ، لكن هذا ال يتناىف ) النظام   أو النسق ( 
فبالرغم من التداخل " براغ "الوظيفي ، و تذكرنا هذه الفكرة باختالف مفهوم النسق عند البنويني و الوظيفيني 

إن صـح   –العميق بني مفهوم الوظيفة و الوصفية إال أن هذا ال يلغي مطلقا الوظيفية ، إمنا احتوته و جتاوزته 
  .اهتمامه اجلانب الديناميكي  لى اجلانب امليكانيكي من اللّغة ، فإن الثاين حمورفإن كان األول يركز ع –التعبري 
هو مفهوم البنية ، فإن البناء  عالقة صورية تتمثل يف ربط لفظة بأخرى ، يتغري حكم كـل   كإذا كان ذا      

أي عنصر و ليست حممولة على  و تكون الثانية تابعة لألوىل و اليت ال تتبع) املبنية عليها و املبنية( واحدة منها 
املوجود بني البناء املتعلق  .)∗(و بذلك يلتمس الفرق) ويقصد حتديد احلمل على اللفظ ال على املعىن ( )1(أخرى

د للتراكيب اإلسنادية فربالنظام الصوري و اإلسناد الذي يرجع لإلفادة و التبليغ ، فمصطلح اجلملة ينبغي أن ي
اليت ال يسـوغ   أما التراكيب اإلسنادية) عىن مو  مبىن(لكوا تتمتع باالستقالل  اليت حيسن السكوت عليها ،

و يظهـر  ) عالقة بنيوية صورية( )2( السكوت عليها الفتقارها لذلك االستقالل فتسمى وحدات لسانية وظيفية
غي الذي فقـه  البال يعند النحو ،وخاصة ءذلك من خالل العالقة اإلسنادية اليت وضعها النحاة العرب القدما

التعليق " عنده فكرة  إذ بانت"  عبد القاهر اجلر جاين"  –األسلوبية   -أصول النحو ، و تذوق املعاين البالغية 
  . و بالتايل املنحى الوصفي و الوظيفي معا )3(البناء الصوري و اإلسناد ( و اليت جتمع العالقتني معا " 

ال خيفى هذا التوجه ، و خاصة يف تركيـزه علـى عنصـري            " ان متام حس" ومنذ بداية حتليلنا لكتاب       
و الذي يعـد  )   Structure( وبالتايل فإن مصطلح البنية. و املعىن الوظيفي إذ تشحن البنية باملعىن " السياق " 

ني العريب إذ يدل يف التراث.ةاحلجر األساس يف التحليل الوصفي ، فإن املصطلح  خال من كل رواسب ميتا فيزيقي
نعود من جديـد مفهومهـا        –تارخيها  و مفهومها  –و بعد هذه اإلطاللة على البنية والغريب على جمرد البناء ،

كلمـات  الو اليت تشترط لصور  ،و ذلك من خالل استعراضه للشروط النحوية؛"متام حسان " دو حدودها عن
ال يكون فاعال إال مع سبق الفعل له مبين للمعلـوم ،       إن االسم املرفوع « :النحاة لاملفردة يف اجلملة مثل قو

 و إذا حتققت هذه الشـروط للكلمـة  » ....و من شأن املبتدأ أن يكون معرفة و حق التمييز أن يكون جامدا 
و هنـا   -على املعىن النحوي الوظيفي الذي تؤديه الكلمة يف اجلملة  ن حتقيقها دليالاكيف حيز اجلملة  املفردة
للحديث عن النحاة و منهجهم ليقول أـم  " متام" و يعود  –لتركيز على النسق و السياق من جديد يظهر ا

  على ،الداللة ، قاصدين الكلمة حينا و الكالم حينا آخر  استعماال غري حمدد" لفظ" درجوا على استعمال كلمة 

                                                
  .111ص  ،مبادئ يف اللسانيات: خولة طالب اإلبراهيمي  -1
أما البناء فشيء .  23ص  ، 1الكتاب ،ج: هسيبوي ." و مها ما ال يغين واحد منهما عن اآلخر  :بني املسند و املسند إليه " سيبويه "لقد فرق  - ∗

  .       126ص،2ج،الكتاب :سيبويه :»فهو مسند  ومسند إليه ،دأ األول و املبين ما يعود عليهفاملبت « :آخر غري اإلسناد
                             .111ص  ،مبادئ يف اللسانيات" خولة طالب اإلبراهيمي"   -2
         جملة العلوم ، اإلنسانية جامعة حممد  خيضر بسكرةاحلد الدقيق للجملة و الوحدة اإلسنادية الوظيفية يف لغتنا العربية ، " : رابح بومعزة "  -3
                              . 253، ص  2005العدد الثاين سبتمرب  -اجلزائر   –
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  : )1("ابن مالك" ما بينهما من فارق إفراد و تركيب كقول 
  
 

            مقتكَاس يدفا لَفْظٌ منمْ        *     كَلَامالْكَل فرح لٌ وعفو م2(واس(   
؛ إذ أن كالمها حنا بـاللفظ منحـى    »الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع « " :اجلزويل " و كذلك قول 

غزى هذا التفريق أن معىن البنيـة  و م ،للكلمة عند الدارسنيا التركيب يف مقابل ما شاع من جعل اللفظ مرادف
أو أن تكون مستعملة بالفعل جارية ) الكلمة ( معىن صريف يأىب أن خيتلط بالعناصر املعجمية املستعملة بالقوة 

   . )3()اللفظ( على األلسن 
و الـذي يتسـم    ،للمنهج النحـوي  تهعن النحاة ، يعود إىل خلفية نظر "متام"و هذا املوقف الذي أخذه      
لكلم ، امن تقسيم : لتحليل ال التركيب ، و بيان ذلك أن النحو قد صرف جل االهتمام إىل مفردات النحو با

مما هو  .إىل غري ذلك... و األبواب النحوية ،و البناء  ،مع بيان للعالقات الدالة على كل قسم منها و اإلعراب
اجلانب التحليلي من دراسة النحو ال ميـس   واقع يف حيز اجلملة النحوية و املعروف على حد تعبريهم أن هذا

و ال من الناحية االجتماعية ) اإلثبات ، النفي ، الشرط(معىن اجلملة يف عمومه ، ال من الناحية الوظيفية العامة 
                                        . )4(اليت تنبين على اعتبار اجلملة بروابط فاصلة  و معنوية ، ذكروها فرادى و مل جيمعوها يف نظام كامل

ـ        ة و األصـول  غفموطن الداء   و االعتراض ، هو كون بعض مفردات اللّغة ليست مجيعا من ذوات الص
االسم ، الصـفة ،  : "فالصيغ الصرفية مبان فرعية و أن أصوهلا هي املباين التقسيمية الثالثة ؛ )5)(∗(تقاقية شاإل

حىت ما كـان   ،)6(ها و ال للظروف و األدوات األصلية مللخواف يف عموفال صيغة للضمري   و ال  ."الفعل 
يف نظام اللّغة فهو يعد كلمة ، ألنـه   او ما دام قائم)  األفقي، التركيب ( على حرف واحد اتصل بغريه خطا 

فبيت القصيد هنا هو كل ما  )7(كذلكهذا على بعض ما كان أكثر من حرف  دقيؤدي وظيفة الكلمة ، و يص
إذ يعتد بالعنصر احلامل للوظيفة داخـل  ؛مبدأ الفنولوجي لاعتبارا ل ،سابقا يلوظيفيا فهو مبىن كما ق معىن محل

كلمة ) مونيم ( Monèmeيعترب " ندري ، مارتيين أف" حيمل وظائف متييزية داخل التركيب  ألنهالتركيب ككل 
  .-... ما خيص الكلمة و ال جمال لنا للحديث هنا عن التقسيمات املختلفة للمحدثني في –

                                                
  . 18ص  ،البيان يف روائع القرآن : ينظر متام حسان  -1
  .18، ص) ت د( 1األلفية ، شرح ابن عقيل ، املكتبة العصرية صيدا بريوت ، ج: ابن مالك  -2
 . 18ص : البيان يف روائع القرآن : متام حسان   - 3
  .208ص  ،2004 1يف اللسانيات العربية املعاصرة دراسات و مثاقفات عامل الكتب القاهرة ط" سعد مصلوح"ينظر  -4
: متام حسان .ثالثة أحرف حروف، أدوات ، ضمائر ، ظروف جامدة ، فبعضها على حرف واحد و البعض اآلخر على حرفني و بعضها على - ∗

  . 18البيان يف روائع القرآن، ص 
  .18املرجع نفسه ،ص - 5
  . 136ص ،اللّغة العربية معناها و مبناها : متام حسان - 6
 . 18البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان - 7
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درج عليه النحاة القدماء ، وهذه  ما فاملشكلة أساسا يف كل هذا تعود إىل التقسيم الثالثي للكلمة، وهو      
ألن األساس الذي بنيت عليه ؛ إمنـا  " وظيفية" أكثر منها " معجمية " التقسيمات يف حقيقة األمر تقسيمات 

  .)1(ظم يف مجل لتعطي مدلوالا الوظيفية كاملةتمرده للكلمة املفردة ، قبل أن تن
فإن الطعن  ،"ما دل على معىن  مفرد : " بأن النحاة وإن عرفوا الكلمة بأا  " : "متام"ويف هذا الشأن يضيف 

بل إا ال تـدل علـى معـاين     ؛الذي يتجه إىل تعريفهم أن هذه الطوائف املذكورة ال تدل على معان مفردة 
         )2()التركيـب ( إال من خالل السـياق املتصـلب    قتحقيتدل على معان صرفية وحنوية ، ال معجمية ، إمنا 

إذن فكيف يصرون على التركيب وهم يقصـدون   –" متام حسان" لدى وهنا حتديدا يظهر اإلجراء الوظيفي–
لنحاة من حيث املبدأ ينظـروا  لقد كان ا « " :يف كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها" "متام"التحليل ؟ يقول  إىل

صل يف صـورا  ت نيإىل التحليل باعتباره طريقا للوصول إىل التركيب، ذلك أن املادة املدروسة تصل إلينا ح
املركبة ، لكن االعتبارات العملية لدراسة هذه املادة تفرض على هذا السياق املركـب أن ينحـل إىل أصـغر    

  .)3(»مكوناته
السياق يفرض عناصر جديدة على املستويات التحليلية ، وهي حلول ملا قـد   إىلالنظر  بالتايل فإن نتائج      

يكون بني السياق والنظام من تقارب أو هي معامل سياقية أو ظواهر موقعية ال وجود هلا إال يف السياق املنطوق 
 ذلكعلى " متام"ودليل - أي عملية التوظيف واالستعمال اللّغوي وهنا يظهر البعد الوظيفي التداويل-وبسببه، 

ـ واقعوا بذلك ضلزمن األفعال على املستوى الصريف وهي يف عزلتها عن التراكيب ، و و النحاة ةدراس دهم ع
اح ، فنسبوا وظيفة الزمن لألدوات ، كما أقر بعدم تفطن النحاة فصاء ، و اإلنشالزمنية مث اصطدموا بأساليب اإل

هذه وغريها جمموعة اآلراء واألفكار اليت نادى ا -. )4(ديد املعىن النحويأمهية بقية الظواهر السياقية يف حت إىل
ويف ، دعاة الوصفية و ال جتب املصادرة على املوضوع منذ البداية ، فالنتيجة هي اليت تثبت أو تنفي الفكـرة  

ـ  ، " املعـاين العامـة   " طائفة من املعاين وأطلق عليها النحاة " متام"يورد " البيان " بكتا  ىدؤوحقهـا أن ت
كـاجلمع  : ومعاين حروف العطف ،كالظرفية واملالصقة وابتداء الغاية :معاين حروف اجلر( ومنها  )∗(باحلرف

                                                
     1989ية تطبيقية ، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ، ط األدوات النحوية وتعد معانيها الوظيفية دراسة حتليل: الشاذيل  أبو السعود حسن -1

  .15-14ص 
  . 18ص،البيان يف روائع القرآن : متام حسان   -2
  .17ص ،اللّغة العربية معناها و مبناها : متام حسان  -3
   .17ص ،املرجع نفسه  - 4
  18البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان. " ذلك سببا ف بنائه  أي أا إذا عرب عن أحد عنصر غري احلرف حلقه الشبه املعنوي ، وكان  - ∗
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غري ذلك ، فهي كلها معان صرفية  إىلكالتأكيد ، التشبيه، التمين ، : ومعاين إن وأخواا ،الترتيب  والتعقيب
  .املشتقات ذوات الصيغ إىلية املفردة املنسوبة وحنوية ختتلف من حيث طابعها عن املعاين املعجم

دد معىن الكلمة اجلامدة اليت ليست هلا صـيغة  حتف مبىن الكلمة املشتقة وصيغها الصرفية فكيف رِوبعد أن ع
، وللتوضيح أكثر نسترشد مبـا  »إن مباين اجلوامد هي صورها الذهنية « " :متام" صرفية ؟ يف هذا الشأن يقول 

  : أن الكلمة املشتقة قدم من بيان بش
  .البنية : الصورة الذهنية -
  .على صفحات املتون والشروح كلمة: اجلامد املفرد -
  .)1(لفظ منطوق أو مكتوب: اجلامد يف التركيب -

  : وبالتايل ي فإن الكلمات تقع على نوعني 
  الكلمة

  
  
  
  
 
 

 
 

 
  .)2(أنواع الكلمة حبسب االشتقاق واجلمود  
  

، واملعىن الوظيفي املذكور حيدد "خيتلف عن املعىن املعجمي املفرد" معىن وظيفي عام  :بنوعيها فمعىن البنية     
فتسخري املباين وتوزيعها ووظيفتها داخل -السياق ،  وظيفة بنية الكلمة، وعالقتها مبا جياورها من املباين يف

ليله ، كله يصب يف إطار التفاعل النسق خدمة للمعىن ، أو مبصطلح آخر  التفاعل بني املبىن واملعىن وحت
فصور العناصر -الفونولوجي كما يعكس سعيه الستبدال حنو اجلملة بنحو النص كما سنرى فيما بعد

  الالفت لالنتباه أن املباين قليلة قياسا إىل املعاين و، يتعد إحدى القرائن املوضحة للمعىن النحو) ∗(التركيبية

                                                
  .19- 18ص ،البيان يف روائع القرآن  :متام حسان، ينظر  - 1
  .115ص، دراسة إبستمولوجية  األصول :، متام حسانينظر - 2
 ،البيان يف روائع القرآن :متام حسان ،ينظر ." تركيبيةالصيغ ، أو الصور الذهنية للكلمات ال: " سواء صور الكلمات املعجمية املعروفة باسم  - ∗

  .20ص

تقاقية ذا معىن عند اش
 اإلفراد

  املادة
 )معىن معجمي(  

  الصيغة
 )كاألفعال واألمساء واألوصاف(معىن صريف 

  تركيبية                      
  ذات وظيفة يف التركيب
            .ذات صورة ذهنية تتمثل ا بنيتها

كالضمائر، املوصوالت، اإلشارات (  
 ...)والظروف اجلامدة ، احلروف
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وهنا يلتقي مع وظيفية التحويلية والتوليدية إذ ميكن وضع عدد ال متناهي –أو الوظائف الصرفية والنحوية للغة 
فللمبىن الواحد  ؛معىن هذا أن لكل من أفراد القلة عدد من أفراد الكثرة  –من اجلمل ، من خالل مجلة واحدة 

ناصره ، فال غىن عدد من املعاين الوظيفية مينح هلا هذه املزية السياق الذي ترد فيه أو حبسب وقعها من جممل ع
يتضح أن سلوك اللّغة سلوك اقتصادي  –املنهج العلمي–ة يف كل هذا وبعملية إحصائية يعن الوظيفة و الوظيف

يوظف القليل من الوسائل للوصول إىل كثري من الغايات ، وبإلقاء نظرة على آيات الكتاب العزيز تتضح كيفية 
  : ـ ب وميثل لذلك).معجمية ،تركيبية بصفة عامة(نوع املبىن  تعدد املعاين الوظيفية للمبىن الواحد أيا كان

v -"املوصولية ،الربط،العهد،اجلنس (اليت يتعدد معناها الوظيفي بني "الـ:(  
رمبا تدل عليه يف كل آية قرآنية ورد فيها لفظ اإلنسان واإلنس بينما يطرد هلا ذلك :على اجلنس"الـ"داللة-أ

  )....الناس ،اإلبل ،النساء (: لفظه يف اسم جنس مجعي ال واحد له من 
إما الرتباطه يف الذهن ،معرفة تشع بني املتكلم والسامع  على العهد يف كل ما هو معروف"الـ"تدلّ:العهد : ب

  :،كما يف قوله تعاىل)1(تتنوع بني اجلنس والعهد" الـ"باهتمام خاص وقد جند يف اآلية الواحدة داللة 
فالكتـاب  ، ) 2(»كتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيـه  وأَنزلْنا إِلَيك الْ «

  )∗()القرآن بقرينة قوله إليك ،أما الكتاب الثاين فاملقصود كل كتاب سابق على القرآن الكرمي(األول معهود 
ويعد هذا من قبيـل  (ألن الوصف مشتق  ؛ا بالوصففتتحقق عند اقترا:على املوصولية " الـ"أما داللة -ج

" اليت"أو" الذي"صلح أن حيلّ حمله "ال"واقتران الوصف ب) تعدد املعىن حبسب النقل ال األصل كما ذكر سابقا 
  ، ويبقى هلا عموم الداللة الذي تتسم به املوصوالت "الـ"ومع كل منهما فعل من مادة الوصف املقترن ب

فهي ) 3(» وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ « :كما يف قوله تعاىل )تقترب من معىن اجلنس و على هذا فإا (
  .كل املؤمنون واملؤمن هو الذي آمن القتراا بفعل من مادة الوصف (حتمل داللة العموم 

والَّذين َآمنوا  « :ىل أما على خصوص الداللة الذي يف الوصف فتقرب ا من معىن العهد كما يف قوله تعا
  )4( » وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين َآووا ونصروا أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا

  ).ويصلح الضمري أن حيل حملّها (وتكون قريبة من الضمري يف املعىن :على الربط"الـ"داللة -د
  
  

                                                
  .22ـ 20البيان يف روائع القرآن ،ص: متام حسان: ينظر -  1
  .48: املائدة  - 2

والْكتابِ الَّذي نزلَ  يا أَيها الَّذين َآمنوا َآمنوا بِاللَّه ورسوله « :حنو قوله تعاىل : يف إيضاح املعىن " الـ"والوصف يقلل من شأن  - ∗
وداللة الكتاب األول القرآن بقرينة الوصف الذي ، الكتاب الثاين الكتب .136اآلية : النساء .  »ُعلَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبل

  .22ص،البيان يف روائع القرآن: متام حسان .املرتلة قبل القرآن بقرينة الوصف أيضا 
  .285:البقرة  -  3
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فَأَما من طَغـى  وَآثَـر    « :مثل قوله تعاىل –له  ةوإن مل تكن هلا داللتها خالص–لعهد وتقترب حينها من ا
ونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامم افخ نا مأَمى  وأْوالْم يه يمحا  فَإِنَّ الْجيناةَ الديى فَإِنَّ الْح  

  أما قرا من العهد     ،"الـ"حملّ"اهلاء"،حيث حلّ الضمري "مأواه "فاملعىن يف احلالتني هي)1(  » الْجنةَ هي الْمأْوى
  .الذي تعرفونه "هي املأوى "فيأيت من احتمال املعىن أن يكون 

v  وقد وردت يف القرآن الكرمي يف أحد معانيها ومبعاين أخرى كذلك ،مكسورة اهلمزة"نْإِ"تعدد معاين:   

ويتضح من خالل السياق  )2(»ِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًـا  إ « :كما قوله تعاىل :فيداللتها على الن-أ
قرينة اإلعراب ،ثبوت النون،ألنه لو كان داللتها غري النفي كأن تكون أداة نصب وتوكيد لنصـبته حبـذف    (

وذلـك لـورود   -مـا بعـد  عالقة اللفظ باللفظ يف التركيب كما سنرى في–ام تضوكذلك قرينة ال).النون 
.                                       مصاحبة هلا ،فما يدعونه من دون اهللا إال إناثا من باب التعريض والرد"إال  

وهي الصورة الغالبة اليت يكون عليها يف القرآن الكرمي وقرينتها دائمـا اجلـواب   :داللة إن على الشرط-ب
حني ال يصلح جواا أن يكـون  ).إذا أو اإلشارة أو الفاء(يدل عليها الرابط مذكورا،أم مفسرا مبا سبقها ،كما 

قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الَْآخرةُ عند اللَّه خالصـةً مـن    « :شرط هلا ، ومن شواهد ذلك قوله تعاىل 
 ينقادص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن ونا بالفاء الرابطةفق)3( »درينة شرطيتها اجلواب ،مث اقترا    

يف توضيح املعىن واستغل حينـها  "اللفظية منها " " متام"ونالحظ يف كل هذا دور القرائن ،وأقصد ما قصده –
،وهذا ما  واحلروف واألدوات ،وحىت اجلمل فيما خيص جواب الشرط"إن"حىت احلركات اإلعرابية كالكسرة يف

فالنص وكل عناصر البنية تتالحم إلحالل املعىن حمل اللبس  ؛عدم إقصاء كل ما هو وظيفي  أكد سابقا خبصوص
، فاملقصود من كل هذا نظرية املعىن ، ومن مث اإليصال واإلبالغ فالوصفية مث الوظيفية مع عدم  )4(والغموض  

     -غوي تركييبلقها اليت منطل" يف الدراسة األسلوبية ." إقصاء اجلانب اجلمايل كما سنرى فيما بعد
كما أن معين احلروف تتعدد ، وكذا األدوات حبسب السياق الذي ترد فيه ، ويف هذا اجلدول تلخص بـاقي  

  : داخل السياق " إن " املعاين اليت تدل عليها 
  

                                                
  .41-37: النازعات  - 1
  .117: النساء   - 2
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  ).إن( الصور التركيبية لـ  .املعىن الوظيفي
  .النفي

  .خمففة من الثقيلة
  .زائدة مؤكدة ملعىن الظرفية 
  .زائدة مؤكدة ملعىن النفي
  .رابطة شرطية جازمة

  ).وما يف معانيها( إال +إن -١
  ).وهي الالم الفارقة ( ل+إن-٢
  .ماض+ما إن-٣
  .اسم أو فعل+ما إن -٤
  .جواب+شرط+إن-٥

  
  )1(داخل السياق"نْإِ"معاين  -

  
v  اجر و هلم) ..الزيادة،الشرطية،يةدراملص،النفي االستفهام:( "ما"تعدد معاين.   
  وقرينة ذلك السياق .)2( » وما فَعلْته عن أَمرِي «: كما يف قوله تعاىل : داللتها على النفي-أ

فـاألوىل نافيـة   ) 3( » ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعـونَ  « :كما يف قوله تعاىل :  داللتها املصدرية-ب
  ) .تعهمما أغىن عنهم سبق مت( والثانية مصدرية والتقدير 

وقرينة ذلك السياق  )4( »وما تلْك بِيمينِك يا موسى  « :كما يف قوله تعاىل :  داللتها على االستفهام-ج
وما لَنا لَا نؤمن بِاللَّه وما جاَءنا من الْحق ونطْمع أَنْ يدخلَنا ربنـا   « :ما بعدها ، وكذلك قوله تعاىل 

رض أن يكون يف يف–النفي –ألن هذا األخري " النفي " ، فاالستفهام هنا أوىل من  )5( » قَومِ الصالحينمع الْ
  .، ولكن ما ال حيتاج إيل التقدير أوىل  )ليس لنا أن ال نومن( اآلية تقدير 

                                                
  .87األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية،ص:أبو السعود حسن الشاذيل  -  1
  . 82: الكهف  -  2
  .207: الشعراء  -  3
  .17: طه -  4
  .84: املائدة  -  5
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ـ «  :قوله تعاىل :  داللتها على الشرط-د والقرينة هنـا اجلـواب    )1( » هوما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُ
  .)والرابط الفاء هو خيلفه

  )2(» ما ننسخ من َآية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها« : أما يف قوله تعاىل 
   ...واجلواب نأيت ) ننسها /ننسخ ( والقرينة هي جزم الفعلي الشرط 

إذ خترج من احلرفية إىل املوصـولية   –من باب تعدد املعىن حبسب النقل وهي  :على املوصولية  ما داللة-هـ
  -فيما سبق" أن" كما خرجت 

v  3(الزيادة  إىلالنهي  ء،إىلالدعا ،إىلمن النفي  :"ال " تعد معاين(. 
  : النفي هو وظيفتها األصلية ، والنفي ا له أشكال وصور عدة  أمهها: أوال

وختتص باالسم النكرة الدال على اجلنس فيبين معها علـى  ) إن( عمل عمل فت: )*(أن تكون نافية للجنس -أ
  .امسها مبين على الفتح " ضري" )4(»  قَالُوا لَا ضير إِنا إلى ربنا منقَلبونَ «: الفتح حنو قوله تعاىل 

شاَء اللَّه ما تلَوته  قُلْ لَو«  :فتغين عن مجلة اجلواب على حنو قوله تعاىل  :كما قد تكون حرف جواب -ب
بِه اكُمرلَا أَدو كُملَييف هذا املوضع من السياق رائع جدا  إال أن تكرار " ال " وهذا التوظيف لـ)5(  »  ع  

  !)وما أدراكم به ( جيعل اجلملة املعطوفة ملبسة ملماثلتها التعجب والتقدير " ما" 
  

 ص الن صورته التركيبية  املعىن الوظيفي 

                                                
  .39: سبأ  -  1
  .106:البقرة  -  2
  . 25-24البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -  3
) النصب ( النافية للجنس على النكرة فتنفيها نفيا عاما ، ويكون االسم بعدها مبنيا على الفتح ، أو منصوبا ،  وتعمل يف املبتدأ " ال " تدخل  - *

ويشترط أال يتكرر فإن تكررت مل يتعني إعماهلا و جاز وأن ال يكون مفصوال بينهما وبني ) غري مضاف وال يشبه املضاف ( بشرط أن يكون نكرة 
  .361،ص1،ج2000معاين النحو ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط : فاضل صالح السمرائي : ينظر . امسها بفاصل 
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  الدعاء

  النفي احملض

  
  

   النهي
  

  
وقد قامت القرائن على –زائدة 

زيادا ألا لو كانت نافية لوقع 
 .تناقض مع عبارة وإنه لقسم

  الفعل املاضي+ال

  ال صلى+صدق+ال
  )التكرار(  

  )تنهر( مضارع جمزوم +ال

  
  
 جواب القسم+القسم) +زائدة( ال

  )1(» ةَاقْتحم الْعقَب لَاف« َ :قال تعاىل 

فَلَا صدق ولَا صلَّى ولَكن «  :قال تعاىل 
  )2(» كَذَّب وتولَّى

فَأَما الْيتيم فَلَا تقْهر  وأَما « قال تعاىل 
 رهنلَ فَلَا تائ3( »الس(  

  
فَلَا أُقِْسم بِمواقعِ النجـومِ   «  :قال تعاىل 

 )4(» مونَ عظيم وإِنه لَقَسم لَو تعلَ

         )5(داخل السياق " ال "تعدد معاين                                 
  

ال ( باقي احلاالت اليت تتعدد فيها معاين ال ، وهذه املعاين من قبيل تعدد املعىن  تخلص ففي اجلدول أعاله     
النحو والبد من رعايتـه يف   إىل الزيادة تنسبكما يالحظ يف املثال األخري زيادة حرف الالم ، وهذه ) النقل

جيري عملية مقارنة بني عدة مناذج متشاة إلدراك الفرق الدقيق "متام"حتليل النص القرآين ،واملالحظ كذلك أن 
ة دافما بني تركيب وآخر ، والسمة املميزة اخلاصة بكل وحدة وصياغة ، وهذا اإلجراء مكنـه مـن اإلسـت   

  .-ر الوظيفة من خالل املوقع الذي تشغله الكلمة داخل السياق باإلحصاء وكذا مس جوه
v  ولكـن  )صيغتها العامـة  ( ، واليت تعترب من حروف العطف ،  "الواو" تعد املعاين الوظيفية حلرف ،

  )6(...)أو الزيادة،أو القسم ،أو احلالية ،أو املصاحبة ،أو للمعية،أو ملطلق اجلمع ،االستئناف ( :تكون
، فليس داللة على أن حممدا حضر قبل خليل، كما حيتمـل  " حضر حممد وخليل:" ، فإذا قيل  عملطلق اجلم-أ

وعلى هذا فهي  ة،ويف مواطن عدة من القرآن خاص ،"الترتيب "في ورودها بقصدينحضرا معا، وهذا ال أما 
  :ومن أحكامها .ال تكون للترتيب دائما 

) أحـد وعشـرين   (حنو : يفنعطف العقد على ال، "ال" ما بـرااقت، " لكن"بـ ااقترا،"إما"ما بـاقترا -
املعطوف بال يستغين عنه وذا خيتص من بني حروف العطف ، بأا قد يعطف ا ، حيث ال يكتفي ما عطف 
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، ويشـترط يف  )مرادفـه  ( عطف الشيء على نفسـه  ) اختصم زيد( وال يقال ) اختصم زيد وعمرو( عليه 
  .)1(عطف اخلاص على العام–عطف العام على اخلاص  -املعطوف زيادة فائدة 

والقرينـة   )2( » وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه سميع عليم « :حنو قوله تعاىل: االستئناف -ب
اسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الن «:يف قوله تعاىل) اآلية ما قبلها( أا مسبوقة باخلرب

  .متلوة بالطلب" الواو" كما أن ) 3( » يشكُرونَ
  )4( » الْمروةَ من شعائرِ اللَّه إِنَّ الصفَا و « :يف قوله تعاىل  :عطف املفرد -ج
)5(» َيذَرك وَآلهتك الْأَرضِ وأَتذَر موسى وقَومه ليفِْسدوا في « قال تعاىل :داللتها على املعية -د

  

  .فالواو األخرية هي اليت محلت معىن املعية 
قَالُوا أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه  « :كما حيتمل العطف يف قوله تعاىل : داللتها على املصاحبة -هـ

  ). 6(» رضَِآباَءنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِياُء في الْأَ

  
 .          ) 7(كون الكربياء هلما : داللتها على العطف  -1
 ...)1∗(مصاحب للفتهم عن آهلتهم: داللتها على املصاحبة  -2

قد ركز على تبيني املعىن الوظيفي للحروف وتعد معانيها حبسب السياق والبيئة اللّغوية   "متام"واملالحظ أن       
على الرغم " سيبويه" كما هو عند " احلرف" مصطلح " متام" ة وهي استعمال ونود أن نشري هنا إىل نقطة هام
  ".األداة" و" احلرف "  يمن تفريق البعض بني مصطلح

ما لألداة من وظيفة الربط بني األبواب املفردة داخل اجلملة ، كالذي رأينـاه يف حـروف    إىلباإلضافة       
واملعـاين الـيت تؤديهـا يف سـياقات     "...ال"و، "إن"و،" ما"ال ، وواملعية ، وواو احل) الواو منوذجا ( العطف 
)8(تعريفالأو من وظيفة أداء معىن صريف عام كالذي رأيناه يف أداة ،خمتلفة

 .  
   )والتعليق باألداة أشهر أنواع التعليق يف اللّغة العربية الفصحى (التعليق  معىن فاألداة مبىن تقسيمي ، يؤدي      
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  . )1(للشبه املعنوي ا ال يؤديان املعاين املعجمية ا ، إمنا يؤديان املعاين الوظيفية يف السياق فاألداة وما بين
يف حتليله للحروف ومعانيها ، فهي تعود " متام " املميزات اليت ذكرها هنا  و أن اخلصائص إىلوجتدر  اإلشارة 
واملقصود بالثانية املعىن احملصل من (والوظيفية ،  )2∗(يتصل بالناحية الشكلية ، أي" املبىن واملعىن"يف احلقيقة إىل 

، وهو الوظيفة األساسـية  " التعليق" رز خصيصة تتصل بالناحية الوظيفية أبو) املستوى التحليلي أو التركييب 
وـذه  -أي التعليق-لألدوات ، واليت تشارك يف داللتها على معان وظيفية خاصة جبانب املعىن الوظيفي العام

لبعض األدوات اليت هلا أكثر من استعمال حنوي ، يالحظ أن  "متام حسان"سة التحليلية التطبيقية اليت قام االدرا
  : يتعدد معناه الوظيفي باجتاهني -قسما منها–استعمال األدوات يف اللّغة 

  ). التعليق( تعدد املعىن الوظيفي مببىن األداة ، ضمن اإلطار العام والوظيفة األساسية اليت تؤديها -أ
خبروجها عن اإلطار العام، فتكون وظيفتها حينئذ حبسب السياق الذي تـرد فيـه     :تعدد معناها الوظيفي-ب

  .حتدد القرائن
د يأر ما وقد لقيت عناية خاصة من طرفهم ، حىت إذا–األداة –ومل يغفل النحاة واللّغويون العرب القدماء     

جند أن مفهومها عنـده  –لألداة -)S.Ullmann" (ستيفن أوملن" فهوم م–مقارنة دراسام بالدراسات احلديثة 
، يرادف ويعادل قول النحاة عن  »ليس هلا معىن مستقل خاص ا  « :يطابق مفهوم احلرف عند النحاة فقوله 

فدراستهم هذه أشبه ما تكون مبنارة عالية أضاءت الطريق ملـن جـاء    »ما دل على معىن يف غريه « :احلرف 
)2( بعدهم

 .  
v  اإلشارات ، املوصوالت،ضمائر األشخاص : ( تعدد املعىن بالنسبة إىل الضمائر. (  
وقد يكون رد الكناية عن االسم ، أو الوصف ، وشرط اإلضمار أن تتحقق املطابقـة   :ضمري الشخص -1

  )3( » وظَن داوود أَنما فَتناه«  :كما يف قوله تعاىل  لفظا و معىن
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مـن بعـد    « :متت املطابقة يف الفظ دون املعىن وجب اإلظهار حنو قوله تعاىل وإذا -

أما إذا متت املطابقة يف اللفـظ  .-أي فقاتلوهم-)4( » عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْـرِ 
  : حنو قوله تعاىل) القصد( دون املعىن 

» مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينفالناس األوىل غري الناس الثانيـة   ، )5( » الَّذ
  :اولضمري الشخص معان كثرية منه

                                                
  .125-123ص ، اللّغة العربية معناها ومبناها": متام حسان"  -1
ستوى كل جزء من األجزاء التحليلية للتركيب الكالمي ، اخلصائص اليت تعد من املظاهر الشكلية  منطوقة أو مكتوبة على م:  ةالصورة اللفظي - 2*

  .43األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ، ص :تتجلى يف الصورة اإلعرابية  أبو السعود حسن الشاذيل
  .58-43ية ، صاألدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيف: أبو السعود حسن الشاذيل  ،ينظر - 2

  . 24: ص   -  3
  .12: التوبة   -  4
  . 173آل عمران   -  5
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  ى مجلته وهو تقدم عل" اهلاء" فالضمري "  )1( » إِنه لَا يفْلح الْمجرِمونَ « :قوله تعاىل ما يف ك: الشأن -
  .، كما طابقه يف التذكري كذلك ) ارمون (  ةيعود على متأخر لفظا ورتب

يا أَيهـا الَّـذين َآمنـوا أَنفقُـوا ممـا       « :يساق لرفع لبس أو لتأكيد اإلسناد حنو قوله تعاىل   :فصلال
و يهف عيلَا ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُمقْنزو   رمالظَّـال ـمونَ هرالْكَـافةٌ وفَاعلَا شلَّةٌ و2(»  نَلَا خ( 

وال شك يف إتيان الكفار يوم القيامة،                                      ) من قبل أن يأيت يوم ويأيت الكافرون الظاملون ( والتقدير حبذف الضمري 
وهذه النقطة تتعلـق  -إال أن يكون مؤكدا–وال معىن للضمري وهكذا ميكن أن يقوم التركيب ، فال وظيفة      
ناقض القاعدة السابقة الـيت  يل مببدأ الزيادة ، وقالالزيادة النحوية ، لكن من الناحية البالغية شيء أخر ، ألن ب

  الضمري  ويف الشاهد املوايل أمهية–يف املبىن زيادة يف املعىن ،وخاصة النص القرآين املعجز  ةتنص على أن الزياد
  ).3( » وهم في الَْآخرة هم الْأَخسرونَ « :وإن تكرر كما يف قوله تعاىل 

أقوي حنويا " باآلخرة هم األخسرون" فحاجة التركيب إىل الضمري الثاين أشد من حاجته إىل األوىل، ألن عبارة 
اجلار وارور بني املبتدأ واخلرب ، وال ملا يف العبارة األخرية من فصل ب" وهم باآلخرة األخسرون " من عبارة 

  . )4(فصل بينهما يف األول 
، ومع داللته الدائمة على الغيبة يساق يف ) املختص منه واملشترك( فداللته دائما على الغيبة :  أما املوصول- 2

َآياتنا أُولَئـك أَصـحاب   والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِ«  :حنو قوله تعاىل  ،ابتداء أو اجلملة إلفادة العموم
  .)5( »َ النارِ هم فيها خالدون

): محلة اخلرب+مجع مقدم ( اسم موصول  . )6( » أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى « :قال تعاىل  -
  .نزع منها اخلربية ، وجعلها صلة له): اخلرب

الـذي  ( مجلة احلال +مجع( اسم موصول.)7(»  شتروا الضلَالَةَ بِالْهدىأُولَئك الَّذين ا« : قال تعاىل  -
  .صار نعتا ملا قبله واجلملة صلة املوصول له)) : الثانية

   الـاليت . )8( » واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم « :قال تعاىل  -
" إنه دل على توقف اخلرب على املبتدأ ، أو يكون خلربه من األحكـام  ) : فاشهدوا( اخلرب +الفاء+مجع مؤنث ( 
  . جلواب الشرط" ما

                                                
  .17: يونس  -  1
  .254: البقرة  -  2
 . 5: النمل  -  3

  . 31-30البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان : ينظر  -  4
  . 39: البقرة  -  5
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، إذ "ها أنتم  أوالء" لقد تصرف التركيب القرآين بعض التصرف خاصة يف ) احلضور( ما ضمري اإلشارة أ -3
  :اإلثبات واحلذف ما يتضح يف اآليات التالية  التنبيه من تباين الرتبة ومن" هاء" أعطى 

  النص  الصورة التركيبية  املعىن الوظيفي

إثبات اهلاء ( اإلشارة+ضمري شخص +ها  
  )ضمري اإلشارة+ها ( واألصل 

  
اسم اإلشارة، واملالحظ تقدمي +أنتم+ها

  .رتبة اهلاء
  اسم اإلشارة+ها–ضمري -
  
  .حذف اهلاء/اسم إشارة+ضمري -

ها أَنتم هؤلَاِء حاججتم فيما لَكُم بِـه   «: قال تعالى -
 لْم1(» ع(  

  
    هـا أَنـتم أُولَـاِء تحبـونهم ولَـا      « : قال تعـالى  -

كُمونبح2( » ي(  
  )3( »ثُم أَنتم هؤلَاِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم « : قال تعالى -
  ) 4(» هؤلَاِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم ثُم أَنتم  «: قال تعالى -
)4 (  

   )5(موضع ضمري اإلشارة من بعض سور القرآن                     
تربيـر   إىلالعدول عن النمط ، والذي ال حيتاج –وكل هذه املباين تعد تصرفا أسلوبيا يف النمط التركييب       

   :ن شواهد ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل وتستعمل اإلشارة استعمال ضمري الشأن ، وم-عكس الرخصة
» ارالن اِء اللَّهداُء أَعزج ككما جيوز وضع إنه موضع اإلشارة "النار"العائد عليه " ذلك:" الضمري )6( » ذَل،

 :تعاىل كما يف قوله يتحقق املعىن نفسه  بواسطة ضمري الشخص الدال على الشأن، –يف كل ما سبق –اإلشارة 
» م وهومهاجرإِخ كُملَيع مر7( » ح(  

ضـمري  "أن يستعمل استعمال "ضمري اإلشارة " ونزداد إميانا بتعدد املعىن للمبىن الواحد من خالل قابلية      
وكـذا حريـة   ،)موضـع اإلشـارة  إنه ولو أنك وضعت  (يف قوله  ةالشأن  وكذا تدخل العالقة اإلستبدالي

كما أن هذا التوظيف جيعل العنصر املستبدل حامل ملعن املستبدل ،فاظه وتراكيبه يف اختيار أل) املرسل (الباث
وال خيفى مع هذا كله أثر .–عملية التوزيع ، وكل هذا يدخل يف إطار التصرف األسلويب  إىلمنه ، باإلضافة 

ختالف إذن ما بـني  فاال ؛)∗(العربية إلعادة وصف أقسام الكلم يف اللّغة "متام"املنهج الوصفي ، الذي اعتمده 

                                                
  .66: آل عمران  -  1
  .119: آل عمران  -  2
  .85: البقرة  -  3
  .149: طه  -  4
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  . 28: فصلت  -  6
  .85: البقرة  -  7
وعلى موصوف باحلدث كالصفة وال على  حلقت أمساء اإلشارة واملوصوالت بقسم الضمائر ، وهذا األخري ال يدل على مسمى باالسم ،أإذ  - ∗

والضمائر ، تندرج كلها حتت املورفيمات يف نظرية اللّغوية –واألمساء املوصوالت –أمساء اإلشارة :" حدث وزمن كالفعل ، وقد أحلقها متام 
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وتصنيف القدماء يكمن يف الطريقة واملنهج ال النص ، والدليل أن متام كان ينادي إىل تقسـيم   "متام"تصييف 
ال بد أن يتضافر اعتبار املبىن واعتبار املعىن يف التفريق بني قسم  « :جديد يقوم على املبىن واملعىن معا، إذ يقول 

  . )1(»ألقسامابعينه وبني بقية 
)  مات مقيدةفيمور(الدالة على الضمائر واملوصوالت واإلشارة واألدوات Morphème مات يفرومثل املو      

إال أن وظيفتها ) يف األوزان والصيغ  تتمثل(مات صرفية يفرال تدخل يف عالقات اشتقاقية وهي مجيعا ليست مو
وجنـد مـن   .ور الوظيفيصيماته عن التفهو ال خيرج يف كل تقس-)2(األساسية ال تظهر إال من خالل التركيب

قائمـا   قسـما "متـام "فيمات فجعلهراملو نوظيفة هذا النوع م وداللتها على الظرفية،هي:فيمات الظروفراملو
  :  إىلبذاته،قسمها 

  .للمكان)  ، حيثىأين،أن( للزمان ) إذ، إذا ،إذًا ،ملا ،أيان ،مىت(  :الظروف األصلية -أ
ظروف الزمـان  –حىت إن تعدد املعىن الوظيفي هلا ،النقل من أقسام الكالم  إىلتؤدي  :الظروف الفرعية -ب

وإِنه في الَْآخرة لَمن  «:ختتلف داللتها على الزمن املاضي ، واملستقبل ، واملطلق ومثل ذلك قوله تعاىل-مثال
  -الداللة على الغائية-)3(  »لْعالَمين الصالحين  إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب ا

إذ استفتاحية ، وبدراسة إحصائية " )4( » وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَديم «: وقوله تعاىل 
 تعاىل قوله  من ذلكو .مبعىن لقد وردت يف القران الكرمي يف أكثر من ثالثني موضع" إذ:"وجد أن  "متام"قام ا 

» الطُّور قَكُما فَونفَعرو يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخوالتقدير لقد أخذنا ميثاقكم )5( » و  
و اإل ستصـحاب صـورته    ) االستفهام –أدوات للشرط ( ونقل الظروف املذكورة إىل قسم احلرف ليكون -

  " .اإذ م" الشرطية ما ، كما يف " ما" وإحلاق " مىت ، أيان:" كما يف 
وهي مبعىن عندئذ   )6( » يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم«  :الظرفية حنو قوله تعاىل :  ومن معاين إذا-
  .) ∗(، وهي هنا ظرف ملا يستقبل من الزمن)وليس املعىن يشترط رجوعكم ( 

                                                                                                                                                   
اللّغة العربية معناها :متام حسان، ينظر . مساء ألا حتل حملها ، وتوزع يف املواضع اليت تظهر فيها األ: أما القدماء فقد أحلقوها باالسم ".احلديثة

  .90ومبناها ص 
  .90ص املرجع نفسه، -1
  .98مقدمة لدراسة علم اللّغة، ص:ينظر، حلمي خليل -2
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  .93: البقرة  -  5
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خافظ لشرطه متعلق جبوابه، ختتص بالدخول على اجلملة الفعلية ) غالبا(كون متضمن على الشرط إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان مبين على الس - ∗

 .49، ص)ت.د(معجم اإلعراب واإلمالء ، دار الشريفة : ينظر، إميل بديع يعقوب . ويكون الفعل بعدها ماضي غالبا أو مضارع 



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  115

أَنجاهم إِذَا هم يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ لَما فَ « :كما تكون رابطة ومعناها املفاجأة كما يف قوله تعاىل -
قإما اجلوابية ، وإما الظرفية " إذًا"كما تعدد معاين إذا بعد تنوينها ) 1(»  الْح.  
v  تعدد معاين الصيـغ الصرفيـة :  
ية التباس صيغه    شركة بني األمساء والصفات ، والدليل على تعدد معاين الصيغ الصرف: الثالثية غري الفعلية  -أ

  فعل ( ، فلوال اإلعراب حلدث اللبس ، فاألول " قَاتلُو ا زيدا وقَاتلُوا زيد:"  حنوبني الصفة والفعل " فَعلَ" 
  ) .مجع مذكر سامل مضاف ، زيد مضاف إليه ( والثاين ) أو مفعول به 

    ولَقَـد راودتـه عـن نفِْسـه     « :يف قوله تعـاىل   ايتعدد معناها بني الصريورة كم: صيغة استفعل  -ب
املطاوعة وقوة  إىلباإلضافة  )3( » فَقُلْت استغفروا ربكُـم  « :قوله تعاىل  كما يف، والطلب )2( »فَاستعصم

  ) .كاستكربوا( العيب 
  
  
علَيكُم الْقتالُ وهو كُتب  « :، ومصدرا حينا كما يف قوله تعاىل " كسراج " تكون امسا :  صيغة فعاَل -ج

لَكُم ه4( » كُر(.  
  :لتوضيح املعىن كما يف قوله تعاىل  -اللفظية طبعا– )5(وقد يصلح اللفظ ملعنيني ، وتدخل القرينة        

 )6( » ذَلـك خيـر   يا بنِي َآدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوَآتكُم ورِيشا ولباس التقْـوى  «
واللباس الثانية مصدر يدل على املالبسة واملخالطة ) السوءة ة اروبقرينة م( فلباس األوىل اسم يدل على الكسوة 

      ) 1*( ويف اهلامش سندرج باقي القيم ومعانيها-) بقرينة التقوى ، إذ ليس هلا لباس( واالرتباط 
بـدأوا يف   )النحويةاألبواب (م األصناف هل، إذ بعدما استقامت تعرف عليه النحاة –الوضع –وهذا األصل   

، وهذا التفاعل أطلق عليـه  " بني الصور املختلفة ملباين اللّغة " للتفاعل"إنشاء هيكل نبوي جمرد ميثل تصورا ما 
قعه مما حبسب مو ه، وذلك حني رأى النحاة أن احلرف الواحد تتعد صور" التأثري" أو " التغيري " النحاة مصطلح

                                                
  .23: يونس  -  1
  .32: يوسف  -  2
  . 10: نوح  -  3
  .216:  البقرة -  4
  39ـــ35البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -  5
لباسا يواري سوءاتكم ولباسا يزينكم ، ألن الزينة غرض :الريش لباس الزنية ، أستعريه من ريش الطري  أي أنزلنا إليكم لباسني . 26: االعراف - 6

لو اإلشارة من أن يراد ا تعظيم لباس التقوى ، أو أن تكون إشارة إىل ا ال خت، كم اهللا تعاىلغرض صحيح ولباس التقوى لباس الورع واخلشية من 
تفسري الكشاف ، حتقيق وتعليق : الزخمشري .اللباس املواري للسوأة ، ألن هذا العمل من التقوى كذلك ، و بالتايل تفضيال له على لباس الزينة 

  .104-103، ص1م ،ج1988  2حممد مرسي عامر، دار املصحف ،طـ
 ←فعيل/صيغة مبالغة ←فعيل)/ الداللة على مسما بذاته(امسا  ←فعيل/صفة مشبهة ←افعل/ التفضيل ←أفعل /املشاركة  ←فاعل  -1  *

  .39ص  ،البيان يف روائع القرآن :متام حسان،ينظر. امسا ←فاعل/اسم فاعل ←فاعل/مصدر  ←فعيل/صفة مشبهة
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كاإلدغـام  ( جتريد أصل هلذه الصور ، أما املختلفة جعلوها عدوال عن األصل  إىلجاوره من احلروف ، فلجأو 
واجلملـة  ...التصريف ،اإلسناد :" اليت تتغري صورها حبسب " للكلمة " وهكذا الشأن بالنسبة ...) .واإلخفاء

  .ذا أصل الوضع تتغري ، وال تبدو على منط تركييب واحد ، فاقترحوا إثر ه

v تعدد املعىن حبسب النقـل:  
النقل،التحويل،والنيابة  :" ترف النحاة بالنقل حتت أمساء خمتلفة اعوظاهرة النقل أوسع يف اللّغة مما يظن ، وقد     

ة ، كما أم ختطو املباين إىل القول يف نفس املعاين ، فقالوا بالنياب..وكالمهم عن العلم املنقول ، واسم الفاعل 
،ولنتعرف اآلن علـى  )2*(فيما خيص التقسيم  ) املصدر املؤول ( عن الفاعل ، وبتحويل التركيب إىل مبىن بعينه

  : كيفية النقل من قسم آلخر
  
  
   )1*(: نقل االسـم -1
هـذَا  قَالُوا أَئنك لَأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسـف و  « :كما يف قوله تعاىل  :نقل االسم إىل الوصفية -أ

)1( » أَخي
  ) .أنا طويل(  حنوفيوسف هنا حلت حمل الصفة  .

ما كان منها من األمساء داال باشتقاقه على زمان أو مكان ( فيسمى ظرفا متصرفا :  الظرفية إىلنقل االسم -ب
  يوما أضيف إىل ذلـك كعنـد   )2(...)كساعة ويوم : أو داال من املبهمات مبعناها املفرد على وقت أو جهة 

ويوم الْقيامـة يـردونَ إلـى أَشـد      « :وحنوها،كما يف قوله تعاىل ....ولدي ، وحيال ، وإزاء ، وقبل
  )3( »الْعذَابِ 

أن هذا التعريـف أدق  يرىاسم احلدث حني يربأ احلدث من الزمن ، و: بأنه " متام" ويعرفه :  نقل املصدر-2
  : من قول ابن مالك

         ردصالْمنم مانى الزوا سم مسا   +    نأَََََََََََََم ننٍ ملِ كََأََمعالف لَيلود4(م(.  

                                                
وهو مقام على أساس املبىن واملعىن ، والشكل ) التعليق( –أداة –خالفة –ظروف -ضمري-لفع–وصف –مصدر –اسم : التقسيم السباعي  - 2 *

  .86اللّغة العربية معناها ومبناها ص: والوظيفة ينظر متام حسان 
عدد ، أو  كأن يدل على: مادل على معىن معني أو جنس بدئ بامليم، داال على زمان ، أو مكان أو آلة ، أو كان من املبهمات : االسم -1  *

  .41البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر، متام حسان . وزن أو كيل ، أو جهة ، أو يكىن به عن شيء مما تقدم
  .90: يوسف  -  1
  44ــ39البيان يف روائع القرآن ، ص :متام حسان،ينظر -  2
  . 85: البقرة  -  3
  .216ص ،األلفيـــــة: ابـن مالـــك  - 4
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"   وجهة )2∗(حدث غري مقترن بزمن:"أن يلحق املصدر بالفعل وانطالقا من تعريف املصدر أنه" متام"إذ يرفض  
يف هذه النقطة بالذات يذكرنا مبا " متام"و النظر الوصفية هذه تؤول هي األخرى إىل وجهة نظر وظيفية ، ألن 

ويذكرنا كذلك جبدليـة األصـلية   –) استقاللية وظيفية( ل منذ البداية ، من أن كل ما أدى معىن فهو مبىن يق
إن صح –للفعل أم املصدر واليت دارت بني البصرة والكوفة ، إذ حياول أن جيعل كل قسم قائم بذاته ، وحياول 

تقسيمه قائم على املـبىن ، لكـن    "ابن مالك" معا، فالنحاة تقسيمهم قائم على املعىن، وجتاوز الرأيني–التعبري 
استقاللية كل مصدر وفعـل ببينـة   ( من خالل تقسيمه هذا أراد اخلروج بنمط جيمع بني املبىن واملعىن  "متام"

 ) .ومعىن
  .)1( » ها وطَرا زوجناكَهافَلَما قَضى زيد من « :حنو قوله تعاىل: نقل املصدر إىل العلم-أ

ألصل يف احلـال  ا حكم الغالب ، هو أصل احلال ، وإن وإذا كان االشتقاق ه:  نقل املصدر إىل الوصفية-ب
من املصدرية ( ن يكون وصفا ، فمن غري األصل أن يكون مصدرا ، وإن مت هذا األمر فهو من باب النقل فقط أ

: حال، وهي مصدر والتقدير "سعيا ".)2( » ثُم ادعهن يأْتينك سعيا « : كما يف قوله تعاىل) إىل الوصفية 
  ).يأتينك ساعيات( 
حتى « :فيكون كما كان يف عرف النحاة ، ظرفا متصرفا ،كما يف قوله تعاىل :  نقل املصدر إىل الظرفية-ج

نترسا حةً قَالُوا يتغةُ باعالس مهاَءتيهإِذَا جا فطْنا فَرلَى مفاملصدر بغتة نقـل إىل الظـرف          ) 3( »  َا ع
  : ، وهنا احتماالن) الزمان( 
  -وقد رأيناها-: )4( داللتها على الظرفية-
وأشار متام إىل قرائن ليست من نفس السياق –اليت تثبت إرادة احلالية  )1∗(ويعززه القرائن) أي مباغتة( : حاال-

ألن القرآن يفسر بعضه البعض ، وجتاوز اجلملة )) 2∗(الشعراء( ة أو اآلية ، بل من سورة أخرى اللّغوي للسور
  .وهذا االحتمال هو األفضل–إىل السياق ، أو لنقل النص بأكمله 

   )1(»  فَبعدا لقَومٍ لَا يؤمنونَ « :حنو قوله تعاىل ):غريهو طليب: ( نقل املصدر إىل معىن اإلنشاء -د

                                                
اخلاصة اليت متيزه عن ذلك اجلزء الذي ال صيغة له إال صيغة الفعل ، كما أن  هحق املصدر بفعل ، ذلك أن املصدر لديه صيغأن يل "متام"يرفض  -2∗

العفو "  مثل ، أما املصدر فله مباين خاصة ، وله معىن مستقل عن الزمن)فحدث الفعل ال يستقل عن الفعل وال الزمن ( حدث الفعل مالبس للزمن 
  .44ص  ،ن آالبيان يف روائع القر: متام حسان  ،ينظر ."عند املقدرة 

  .37: األحزاب  -  1
  . 206: البقرة  -  2
  .31: األنعام  - 3
  . 45-44البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر ، متام حسان  -  4
اا حاال كما هو يف اآلية أعاله ، ينظر نكرة منصوبة مبعىن فجأة  وتعرب حاال أو مفعوال مطلقا ملفعول حمذوف تقديره بغت، واألفضل إعر -1∗
  .131ص ،معجم اإلعراب  اإلمالء: ميل يعقوب إ
  .202الشعراء:  » فَيأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ « :قال تعاىل  -2∗



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  118

  .)2(!وتعسا هلم، ما أخسر صفقتهم .!أي ما أشقاهم  إنشائي  يبعد  من بعد: ا بعد
   :)3∗(نقل الوصـف -3
صاحلة للنقـل إىل العامليـة   -انظر اهلامش-كل وصف من األوصاف اليت ذكرت:  نقل الوصف إىل العاملية-أ
شرا بِرسـولٍ يـأْتي مـن    ومب « :ومن القرآن الكرمي قوله تعاىل ...) كرمي،أشرف،بسام، حممود،كباسم (

دمأَح همي اسدع3( » ب(.  
     قَـالَ أَراغـب أَنـت عـن َآلهتـي يـا        « :فاعل ، حنو قوله تعاىل  إىل:  نقل الوصف إىل اإلسناد-ب

يماهرري الضم: أنت ( وجاءت هنا مبتدأ يف اجلملة فأغىن فاعله عن ) اسم فاعل(  بأراغ) 4( » إِب .(  
  )5( » وأَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد « :كان الفاعل ضمريا يعود على املبتدأ حنو قوله تعاىل : وإن كان خربا-

   .والضمري يعود على املبتدأ أنت" : حلٌّ "
ل سـأ )6( » سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ « :كما يكون مسندا ، مسند إليه ، إذا وقع الوصف موقع الفاعل -

وليس يف (،مث إن سائل حتمل ضمريا فاعال مستترا ،فهو مسند إىل هذا الضمري )مسند إليه (سائل )مسند (مسند 
  . )أقسام الكلم ما يكون كذلك إال الوصف

وهـو حممـد   ( "العظيم خلقه:"وصلة حنو فيكون موصوال"(الـ"عند اتصاله ب:نقل الوصف إىل املوصول-ج
  .على الصلة واملوصول معا "اهلاء " كما يعود الضمري"العظيم "الصلة " الـ "املوصول): صلى اهللا عليه وسلم

  )8(» ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا«:كما يف قوله تعاىل... )7 (يزيد ،تدمر:نقل الفعل إىل العاملية :نقل الفعل-4
  ،باملقابل فهي)د وأخوااكان وأخواا،كا(فيسقط معىن احلدث مع بقاء الزمن:نقل الفعل إىل أداة ناسخة -أ

وهنا بالذات نؤكد علـى أمهيـة   –اليت تدل على حدث وزمن ) 1*(التامة" كان"نقل إليها معىن-كان الناقصة-
الـزمن  (يسقط املعنيـان   )1(» وكَانَ الْإِنسانُ كَفُورا « :ويف قوله تعاىل -السياق يف حتديد املعىن والداللة

                                                                                                                                                   
  .44: املؤمنون  -  1
 . 552ص تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان،: عبد الرمحان بن ناصر السعدي - 2
األصل يف الوصف أن يدل على موصوف باحلدث ، عن طريق الفاعلية ، املفعولية ، املبالغة ، التفضيل أو الثبوت أو الدوام ، واألوصاف  - 3∗

   .مجيعها من املشتقات ذوات الصيغ الصرفية احملددة
  .06: الصف  -  3
  .46: مرمي  -  4
  .02: البلد  -  5
  . 01: املعارج  -  6
  .46- 45البيان يف روائع القرآن، ص :ينظر ، متام حسان  -   7
  .23: نوح  -   8
كان (إذا كان خريها فعال مضارعا حنو:املاضي املتحدد واملعتاد –املاضي املنقطع :وأبرز معانيها .تكون للماضي وغريهفهي : معاين استعماالا -1*

كنتم أشرف (حنو:الداللة على احلال-)مل يزل (الدوام واالستمرار مبعىن -)عل هذا كان حممد سيف(حنو :توقع األحداث يف املاضي -)يقوم اللّيل
وفُتحت السماُء فَكَانت  « :حنو قوله تعاىل:مبعىن صار .7اإلنسان -»ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا   « :قوله تعاىلحنو :االستقبال ) الناس
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إِنَّ اللَّـه   « :توكيد ألن اإلنسان مازال وسيظل كفورا،ومثله قوله تعاىلعن كان،ونقلت إىل أداة ) واحلدث
  .)2(   » كَانَ عليما حكيما 

  وإِنْ كَادوا لَيفْتنونـك عـنِ الَّـذي أَوحينـا      «: ومن شواهد داللة كاد على املقاربة قوله تعاىل      
 ـكإِلَي «)3 ( وهي ضمري "واو"، واملشتمل على"ليفتنونك"واملضارع بعدها " الواو"فاإلسناد واقع بني اسم كاد،

،واإلسناد هنا قارب الوقوع فقط،لذا جاءت كادوا علـى  " هم يفتنونك"، والتقدير"الواو"يعود على اسم كاد 
  .صورة املاضي،لتدل على املقاربة 

  
  
  

لفهم احلدث ) 1*(وهي جهات" وع والرجاءاملقاربة والشر"فكاد وأخواا تضيف عالوة على هذا ، معاين        
فإا جهة لفهم القيام الذي أسـند إىل  -كاد-،فباإلضافة إىل إفادة الزمن"كاد زيد يقوم:" حنوالذي يف اخلرب ، 

االسـتمرار ، واالنقطـاع   (زيد ،وليس املقاربة حدث أسند إىل زيد ، وموقع هذه املقاربة من احلدث موقع 
  .زمنمن معىن ال)والبعد،والقرب

  :نقل الضمري-5
ضمائر األشخاص ،ضـمائر  : تقدم أن الضمائر كما اشتمل عليها التقسيم املعتمد يف هذا البحث ،ثالثة أنواع

  : املوصوالت ،ضمائر اإلشارات ومن حاالت نقل الضمري ما يلي 
كمـا قيـل   –إذا يكني به عن مضمون اجلملة اليت بعده  :نقل الضمري عن داللته الكربى إىل ضمري شأن-أ

  .)1(»إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ  « :حنو قوله تعاىل –ورتبة  على متأخر لفضا سابقا ،ويعود

                                                                                                                                                   
قد تقتص على مرفوعها ،فتكون تامة مبعىن وجد ووقع )  ما كان له أن يفعله(مبعىن ينبغي ،ومبعىن القدرة واالستطاعة حنو -20-19:النبأ  »أَبوابا 
  .219-210ص،معاين النحو:فاضل صاحل السمرائي ،ينظر. )ن زيداحسماكان أ(قد تأيت زائدة حنو–
  .67:اإلسراء  -   1
  .11: النساء  -   2
6– 73: إلسراء ا  
  

فالزمن النحوي وظيفة يف السياق ،والزمن ذا املعىن خيتلف عما يفهم منه يف الصرف ،إذ هو وظيفة :ينبغي التفريق بني الزمن النحوي والزمان  -   *1
املنعزلة  صيغة الفعل مفردة خارج السياق ،وإذا كان النحو هو نظام العالقات يف السياق ،فمجال النظر يف الزمن النحوي هو السياق ،وليس الصيغة

: البعيد املنقطع(املضي ،احلال ،واالستقبال ،وهناك تسع جهات للماضي :فاالختالف بني زمن وزمن هو يف الواقع اختالف يف اجلهة ال يف .
تقبل القريب املس/احلال العادي ،التجددي ،االستمراري/ الشروعي /املقارب  : /البسيط/املستمر : /املتصل باحلاضر/املنهي باحلاضر : /املتجدد /

  .248ـــ246،ص اللّغة العربية معناها ومبناها :متام حسان أنظر .الستمراري/البعيد /والبسيط
 .21: األنعام  -1
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فاالسم ) 1(» إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدين «:كما يف قوله تعاىل:خروجه إىل الفصل بني املبتدأ واخلرب-ب
هناك فرق ، يف معـىن بـني   )2(رضه توكيد إسناد اخلرب إىل املبتدأ وغ-اخلرب أعلم-الفاصل الضمري هو-"الكاف"

يعود علـى االسـم   :هو للفصل )هايفسريعود على مجلة بعده (يكون بلفظ اإلفراد والغيبة :للشأن:الضمريين إنه 
ال (تعظيم كما أن الشأن فيه معىن التفخيم وال.السابق و يطابقه تذكريا وتأنيثا وإفرادا وتثنية ومجعا وحضورا وغيبة

  . )3 (يد التخصيصف،بينما ضمري الفصل ي) التوكيد
أَمِ اتخذُوا من دونِه أَولياَء فَاللَّه هو الْـولي وهـو    « :كما يف قوله تعاىل: كما يكون لرفع لبس-ج

 غري املعىن مما يـدل علـى   ولكان املعىن )اهللا الويل حييي املوتى(والتقدير من غري الضمري ) 4(» يحيِي الْموتى
  .الضمري يف أمن اللبس )2*(وظيفة
v وينقل املشترك من املوصولية إىل الشرط واالستفهام.وهي قسمان مشترك وخمتص :ضمائر املوصوالت.  
،كما زيـدت علـى بعـض    "اأمي"لتصبح" أي"اليت نقلت عن املوصولية بعد" ما الشرطية"تزاد  :يف الشرط-أ

ومن شواهد نقل املوصوالت املشتركة للشرط ،"أينما"-"ما   مىت"-"إذما:"الشرط مثل احلروف عند نقلها إىل  
ومن قرائن داللتها علـى  )5(  » فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا كُفْرانَ لسعيِه « :قوله تعاىل

،فالسياق جعلـه يأخـذ    "الرابط"ط وجواب الشر+جزم الفعل يعمل :"الشرط هو السياق،والقرائن اللفظية 
  )6( » وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم « :وقوله تعاىل كذلك.وظيفته يف توضيح املعىن

مـن  )7( » ومن يغفر الذُّنوب إِلَّـا اللَّـه   « :كما يف قوله تعاىل :أما نقل املوصوالت إىل االستفهام-ب
  رينة السياق ،وكذا رفع الفعل املضارع بدل جزمه ومع تتبع باقي الشواهد اليت ذكرت من جمردةستفهامية بقإ

مـن ذَا الَّـذي يشـفَع     « :حنو قوله تعاىل "ال"،كما تركب مع"وكأن داللتها على االستفهام االستنكاري
 إِلَّا بِإِذْنِه هدن8(  »ع(  

  )2(قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ «:كما يف قوله تعاىل:)1(فهام أما املنقولة من املوصولية إىل االست-ج

  )2(الْمرسلُونَ

                                                
  .119:األنعام  -   1
  .49-48البيان يف روائع القرآن  ، ص : ينظر ، متام حسان  -   2
  .60-58، ص 1معاين النحو ،ج: فاضل صاحل السمرائي  -   3
  .09: الشورى  -  4

  
 " يتكأأر: كما تنقل الضمائر إىل احلرفية مع اإلشارات ، فيسمى كل منها خطاب يف حنو  - *2
  .94: األنبياء  -   5
  .215: البقرة  -   6
  .135: آل عمران  -   7
  . 255: البقرة  -   8
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ال تنقل  إىل الشرط ولكن أعطيت ما تعطى املوصوالت املنتقلة إىل الشرط يف جمـال  :أما املوصوالت اخلاصة
الذي ،اليت ، :"ما جند يف  الربط ،نتيجة املشاركة يف جمال الربط ،نتيجة املشاركة يف املوصولية واإلام على حنو

  )3( » والَّذين كَفَروا فَتعسا لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم « :كما قوله تعاىل ".أَنْ"،الـ
وكأن اجلملة بعدها جواب الشرط ،إذا الرابط يلزم اجلواب ،إذا مل يصلح " الفاء"فنالحظ هنا وجود الرابط     

املوصوالت إىل وظيفة الـربط  ) الظروف(وتنقل ".الذي "وقف وقوع خرب ذلك أا ت ا،اجلواب أن يكون شرط
قَالَ إِنَّ فيها لُوطًا قَالُوا نحن أَعلَـم بِمـن    « :وذلك حنو قوله تعاىل )أدرجها ضمن الضمائر  "متام"ألن (

  .لتقدير أعلم به من غريه او،"من" وربط ب )4(»فيها 
وبرتبة التقدم على   ،يستعمل للربط وإن احتفظت بافتقارها )املشتركة واخلاصة (فكال من الضمائر املوصولة    

  .الصلة ، وبرجوع الضمري إليها ، وهي الشروط اليت تتحقق ا املوصولية 
  
  
  
v - ضمري اإلشارة ( أما اإلشارات:(  
واملكان وداللتها علـى  الزمان  إىلتصلح للنقل   ،"هنالك" ،"هناك"،" هنا: "حنو  تنقل إىل الظرفية املكانية-

، أما داللتها علـى  -موقع غزوة بدر -)1(،»جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ « :قوله تعاىل : املكان 
، ذكر )أي وقت رؤية زكرياء لفضل اهللا عليه ( )2(» هنالك دعا زكَرِيا ربه « :الزمان كما يف قوله تعاىل 

  .كما تستعمل للشأن –من أدلة كوا من الضمائر –إلشارة تستعمل للربط من قبل أن ا
" الشرط و االستفهام"ستعمال األدوات إىل امن الظرفية ) غري املتصرفة ( تنتقل الظروف : نقل الظروف -6

ش ، جتسيد إلعادة إلفادة أو اإلحالة اليت يف اهلاما) ∗(عىن الظرفيةمأن النحاة وحيلوا هلم أن يبقوا هلا  "متام"ويرى 
  .إجراء ذلك يف كل مرة "متام"كما حياول  ،وصف للغة العربية

                                                                                                                                                   
  50-49البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -   1
  .57: احلجر  -   2
  .08: حممد  -  3
8  - 38:   العنكبوت.  
  
  .11: ص - 5

2- 38: آل عمران. 
أن النحاة توسعوا يف فهم الظروف بصورة جعلت  الظرفية يتناول الكثري من الكلمات املتباينة معىن ومبىن ، وبرأيه أن الظروف  ":متام"يقول  - ∗

إذ ، إذا، (ظرف زمان : هلا على النوح التايل لئر واألدوات وميكن التمثيمبان تقع يف نطاق املبنيات غري املتصرفة ، فتتصل بأقرب الوشائج بالضما
لكن النحاة نتيجة تعدد املعىن الوظيفي للمبىن الواحد فعدوا طائفة عظيمة من الكلمات املستعملة ) أين،أىن( ظرف مكان )إذًا،ملا ، أيان، مىت 
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ا االستفهامية حلـرف  ل مبشبيه االتصا( يف هذه احلالة تلحق ا ما الشرطية : )3(نقل الظروف إىل الشرط-أ
مـا  +فهي مركبة من أين )4 (» اأَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميع « :، حنو قوله تعاىل " ، ما من )اجلر

  .وبالتركيب أفادت الشرط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        وإِنه في الْـَآخرة لَمـن الصـالحين     « :كما يف قوله تعاىل:  -بعضها -احلرفية إىل نقـل الظروف-ب

ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر أي ألنـه قـال   (حرف تعليل ، والتقـدير  : ذ ، إ)1(» إِذْ قَالَ لَه
، الشرطية حبروف الشرط  ) إذ ما (، نقده للنحاة بإحلاقهم  "مامت"جتاه الوصفي عند اإل مظاهر ، ومن) أسلمت

يتسم منهجه بالنقد للتراث ، على الرغم من انطالقه منه  إمنا  "فتمام"الظرفية وعلى هذا  )إذ(وحكموا لغريها ، 
  .يف كل هذا هي إشكالية املنهج  اهلدف واملشكلة

                                                                                                                                                   
 ،" اللّغة العربية معناها مبناها:" ينظر متام حسان .من حروف اجلر  يوه...) نذطلوع ، مطلع،اآلن، أمس ، مذ، م( استعمال الظروف ظروفا مثل 

  .120-119ص 
  .52ــ50البيان يف روائع القرآن، ص : ينظر ، متام حسان  -   3
  .148:البقرة -   4
  .131-130: البقرة – 1
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   :)1*(نقـل األدوات -7
  يؤصل دائما ويربط القضايا  "فتمام"-)وهذا ما اشتهر به النحاة (  نيابة حروف اجلر عن بعضها البعض-أ 

  بلُ التوبةَ أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْ «:،كما يف قوله تعاىل"من"عن" عن" كنيابة –ونقدا أبالتراث إما تقيما 
هادبع نولـذا  ) من أقسام الكلم ( ، مل يتغري قسمها " من " معىن  إىلعندما غريت  ونقلت "وعن" )2(» ع ،

" متام"كما اعتمد  .كان أوىل بتعبريها عن معىن ابتداء الغاية أن يعد من قبيل نعدد املعىن الوظيفي حبسب األصل 
ما ،من تعداد، أحصينا، قارنا(  همن صميم العلمية وينظر ذلك من خالل قولعلى اإلحصاء ، وهذا اإلجراء يعد 

   .وهذا النوع من اإلجراء له مربراته من الناحية األسلوبية كما سنرى فيما بعد) واستقصاء يردفها من تتبع
اجلامـدة   عسى وليس ضمن األفعال : بوصفية لريد على النحاة تصنيفهم ملثل " متام" ويعود مرة أخرى        

غري املتصرفة وتصنيفها ضمن األدوات ألما خاليتان من الزمن واحلدث ، فهما من النواسخ وعلى هذا فهـي  
  .-"متام"حسب ما أورد  -أدوات  ال أفعال ناقصة

على وجـه اخلصـوص    " اإلمام عبد القاهر اجلرجاين " فمنهجه وصفي وظيفي ، كما هو احلال ، عند       
نطالقا من حماولة وسعيه الدائم للتصنيف الدقيق للمباين ووصفها مع نقد التراث النحوي منـه  فالبنوية تظهر ا

معاين تؤديها داخـل السـياق والعالقـة    ... مبنهج جديد ، ووظيفي  لتحميله دائما احلرف ، والبنية و األداة
  .–الوظيفية ضمنها أثناء ذلك التفاعل داخل النسق 

أَني أَخلُق لَكُـم  «  :حنو قوله تعاىل " مثل" لتكون مبعىن )2*("الكاف" قل كن: االسم إىلنقل األدوات -ب
 يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه ناهلاء( وقد عاد عليها الضمري)4(،ونالحظ أن الكاف هنا للتشبيه)3(»م. (  

  
 و «: ومن ذلك قولـه تعـاىل    –ألصل أداةا يف امأين – )1*(االسم إىلأا نقلت " متام"ويقول."كأين"ومثلها

اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزمحلَا ت ةابد نم نهنـا   "فتمـام "–) وكم من دابـة ( والتقدير )1(» كَأَي
 على املاضـي  ادخوهل دعن  الظرفيةإىل " ا مل"ومبنهجه الوصفي نقل كأين من االمسية إىل قسم األدوات ، نقل 

                                                
: ا تكون بالضرورة بني األجزاء املختلفة من اجلملة وتنقسم إىل قسمني األداة مبىن تقسيمي يؤدي معىن التعليق والعالقة اليت تعرب عنها األداة إمن- *1
–فعلية ككان وكاد –امسية ككم، وكيف -ظرفية(األداة احملمولة  –) وهي حروف املعاين ،النسخ،اجلر ،كحروف العطف : األداة األصلية ( 

  120-119اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص:انظر متام حسان.والتعجب معاين الشرط واإلستفهام واملصدرية الظرفية إىل "ما"و"من"كنقل: ضمريية 
  .104:التوبة  – 2

إذ ال تكون اسم " متام" وهذا ما رفضه –اسم مبعىن مثل ،حرف جر زائد،حرف جر غري زائد : الكاف ذات معىن إعرايب ، وهي إما أن تكون  *2-
  .322ص ،معجم اإلعراب واإلمالء:ينظر،إميل بديع يعقوب.وهذا األخري هو األكثر وحرف خطاب وضمري للمخاطب ، والتشبيه، -بل أداة عنده

  .49:آل عمران – 3
  .53-52البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر ، متام حسان – 4

ألا ال ) أو املوصولة  كاف التشبيه أي االستفهامية ،( أن يقال أا مركبة من -متام حسان -ألا ال تعود إىل أصل اشتقاقي وال ميكن عند - *1
  .54البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر متام حسان . حتمل جرثومة أي معىن من هذه املعاين فهي أداة نقلت إىل األمساء املبهمة ككم وكيف 

  .60:الغنكبوت  – 1
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فَلَما  «:بينما كانت حرف جزم مع مل وذلك حنو قوله تعاىل " إذ" أو " حني" فتفيد معه اجلزم ، وتصبح مبعىن .
را الضلَنأَها ونسم زِيزا الْعها أَيقَالُوا ي هلَيلُوا عخ2(» د(.   

، وتلحقهـا  " خذ"لنحاة اسم فعل مبعىن وهي ما يسميها ا :)2*("املخالفة" معىن  إىلكما تنقل هاء التنبيه -ج
  .)3(» هاؤم اقْرُءوا كتابِيه «:حنو قوله تعاىل-كهاؤم ، وهاكم: حروف اخلطاب 

مرتوعة احلافظ " أن" بإحلاق كاف اخلطاب مث تليها " ويك " فتصري  :معىن اخلالفة إىلللتعجب " وي" نقل -د
ويكَأَنـه لَـا   «  :، وحنو ذك قوله تعاىل "أي ألنه" كأنه ، أو وهو الالم متصلة بضمري الشأن ويصري التركيب 

نقـل      كويبقى بعد هذا أمور جيب اإلشارة عليها ، أن اخلوالف ال ينقل غريها إليهـا ،   )4(» يفْلح الْكَافرونَ
املدح مثبتا  إىل" حب " الفعل املاضي نقل دح والذم وامل إىل"  لَعفَ" التعجب ، وصيغه  إىلالتفضيل " ل عفْأَ" 
  ).ال حبذا( الذم منفيا  إىلو

كما أن .، وتعدد حبسب النقل)5(ل صتعدد حبسب األ: فتعدد املعىن الوظيفي للمبىن الواحد يأيت بنوعني        
لبنية من جانبها اللّغوي، بل كيفية استعمال القرآن الكرمي لبنيـة الكلمـة   لرد عرض جم  اهلدف مما سبق ليس

يخـرِج   « :قوله تعـاىل    يفو" االسم" و" الفعل " ال فنيا يف غاية الدقة واجلمال ، ومن ذلك استعمال استعما
 يالْح نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يواستعمل االسـم مـع   ) خيرج(فاستعمل الفعل مع احلي )6( »الْح

لكـن يف سـاق   ).امليت( ، وما يف الثانية من سكون ) حلي ا( ركة ح، ملا يف األوىل من جتدد و) خمرج( امليت 
بالصيغة الدالة على التجدد يف )7( » وتخرِج الْحي من الْميت وتخرِج الْميت من الْحي « : تعاىل آخر قال

جدد عموما مبـا يف  هو يف التغيري واحلدوث والت-آل عمران–أن السياق يف األوىل : املوطنني والسبب يف ذلك 
  .)1(ذلك من إيتاء امللك ونزعه

اللّغـوي  ( ويستخلص كذلك مدى حيوية وخصوبة ودينامية اللّغة اليت حتيا كلماا بـاملوقف وبالسـياق   -
  .)واالجتماعي 

  .على التراث ، إما نقدا ، أو إحياء أو جتديدا أو استمرارا وتقليدا: القائم  "متام"منهج -

                                                
  .88: يوسف – 2

كشف عن موقف انفعال ما ، و اإلفصاح عنه، فهي من اخلوالف كلمات تستعمل يف أساليب إفصاحية ، أي يف األساليب اليت تستعمل لل - *2
  .113اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص: أنظر متام حسان .وهي أنواع  Exaclamationحيث استعماهلا قريبة مما يسمونه باالجنليزية   

  .19:احلاقة  – 3
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ألن املعاين وظيفة املباين وزيادة يف املـبىن  ( في ودجمهما معا لتكون الوظيفية ظينوي مع الوالتقاء الوصفي الب-
يف تصنيفه ألقسام الكلم العربية ، وإعادة الوصف لدمج املـبىن واملعـىن     "متام"انطالق  -) .وزيادة يف املعىن 

ن اهلدف هو الفهم واإلفهام ، وهـذا  الشكل والوظيفة ، ويبقى املعىن هو املقصود أوال وأخريا يف كل لغة ، أل
  . "اجلاحظ" دالفهم واإلفهام عن( عنه الدراسات البالغية العربية منها والنحوية  لاجلانب مل تغف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .النمط التركييب القرآين :اين ــث الثـــاملبح



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  126

كيب تبحث يف مستوى العالقـات  ان الترإف  على مفهوم التركيب ، وق الوقبل هذا وذاك البد من         
القائمة بني الفونيمات ، داخل اجلملة بغية حلظها وحتديدها ، وبني املورفيمات كذلك لتكوين كتلـة لغويـة   

ن املعىن ال يظفر باستقالل واضـح مـا مل يـرتبط بفكـرة     أ ذلكمنسجمة ذات داللة ، تؤدي غرضا معينا ،
شكله وتكوينه ، واللّغة بإمكاا أن ختلق معاين وارتباطات مل تكن تالتنظيمات الداخلية لأللفاظ املستعملة يف 

وذلك بواسطة التراكيب اليت تتفاعل فيها عناصر خمتلفة واألصل يف التركيب أن تعترب احلروف  ،مألوفة من قبل
نساق تـؤدي  أبأصوهلا وحركاا ، وانضمامها حلروف أخرى ، وانضمام احلروف يف كلمات والكلمات يف 

ا من الداللة املعنوية فيكون نسيجا من العالقات اليت تقوم بني احلروف والكلمـات ، أي مـا يسـمى    موقع
  .)1(باإلسناد
هذا النمط بالبنيـة   ةفإنه يقصد بالنمط التركييب بناء اجلملة ، بالرغم من إمكانية تسمي" متام حسان"أما        

للبس ما بني صورة الكلمة وبناء اجلملـة   عافد-كالممراعاة للفرق ما بني الكلم وال–لكن عدل عن املصطلح 
  حقا حنو اجلملة إىل حنو النص أم سار على هدي النحاة القدماء؟" متام حسان" ومع هذا فهل جتاوز 

يدل على بناء اجلملة بركنيها ، وما عسى أن يكون ضروريا إلفادا " متام " مصطلح النمط التركييب عند       
اجتمـاع كلمـتني أو أكثـر لعالقـة           «:التركيب بأنه " سيبويه "، فقد عرف)2(النحاة  وهذا ما اشتهر عند

مع دخول الروابط كاحلرف ، وما قد ). أو اسم وفعل -امسان( فاجلملة العربية مكونة من ركنني   )3( »معنوية 
  .يرتبط به من تكملة 

ح تركيبها من ركنني إال على تـأويالت بعيـدة         أن هناك مجال عربية ال يتض" متام" وبنظرة وصفية يقول      
وبعـض   ،، وكل مصدر نصب بواجب احلـذف ) كغفرانك(وبعض صور الدعاء  ،والنداء  ،كجملة القسم( 

وـا  كتقسيم اجلمل، ويرجع اهتمام الدارسني احملدثني باجلمـة   إىلفاملؤاخذة تعود دائما .  )4(أمساء األفعال  
  .اللّغة  الوحدة اليت متثل خصائص

فمعظمهم يعرف اجلملة بأا كـل  ( ومن أهم اجلهود اليت بذلت لتحديد اجلملة العربية حماولة تصنيفها       
وبعضهم يشترط اإلسناد وجيعله من مقوماا ، لكن هناك فئة ترفض ) متكامال كالم مستقل بنفسه ويؤدي معىن

به معىن حيسن السكوت عليه ،وهو مجلة ولو كان مثال ، فكل كالم مت -،كعبد اللطيف محاسة"–هذا الشرط 
ور الوظيفي فإن كال من جانيب املبىن واملعىن ال ميكن الفصل بينهما أثناء تقسيم اجلمل ظكلمة واحدة ، ومن املن

فالكالم احلسي أشكال وأمناط تركيبية مرتبطة ضرورة بداللتها وال ميكن جتريد اللفظ من داللتها وهذه الداللة 

                                                
  .102-101ص ،سياقاا املختلفة عند االمام عبد القاهر اجلرجاينوالتراكيب النحوية : صاحل بلعيد  - 1

  .56البيان يف روائع القرآن، ص : ينظر، متام حسان  -  2
  .134،ص 1الكتاب، ج :  سيبويه - 3
  .56ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر- 4
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صيغة الكلمة موقعها من اجلملة وربطها مبا قبلها وبعدها ومضامينها لصيغ خاصة  : " من روافد عدة مستمدة 
  .)1( أو وظائف خاصة ، وعالمتها اإلعرابية وغري ذلك من العالقات السياقية اليت تتعاون يف جالء املعىن

أما ما وراء ذلك فهو متعلق  ،أو فعلية يرى أن اجلملة ال يتضح من تركيبها النحوي إال أا امسية" متام"و      
كوا تساهم  إىلإضافة ")2(األداة ، اإلعراب ، الربط ، الرتبة ، النظام ، مث السياق" بقرائن خمتلفة تتراوح ما بني 

ذلك أن اإلسناد شرط ضروري جيب توفره يف املستوى النحوي الساكن من اجلملـة وأن  ؛" يف إيضاح املعىن 
وهو من األساسيات يف املسـتوى اإلخبـاري   ) حيسن السكوت عليه( الذي جيعل الكالم تاما النبأ املفيد هو 

كما ) املسند باملسند إليه(تايل ال ميكن الفصل بني املستويني ، ونقل النبأ هذا يتم عن طريق ربط الو ب ) املتغري(
 )3( اخـتالف يف دورمهـا الـوظيفي   يرجع إىل) الفاعل واملبتدأ (أن السبب يف متييز علماء النحويني املفهومني 

" متام " ويضع: رأيه يف تقسيم وصفي ووظيفي للجمل اعتمادا على ما ذكر من قبل من القرائن " متام  "ويعرض
  :هذه اخلطاطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .62ــ57العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدامى واحملدثني، دار غريب للطباعة والنشر، ص :ينظر، عبد اللطيف محاسة  – 1
  .56البيان يف روائع القرآن ،ص : نظر، متام حسان ي - 2
  .134املوجز  يف شرح دالئل اإلعجاز، ص : جعفر دك الباب  - 3
  .57البيان يف روائع القرآن ،ص : ينظر، متام حسان  -4

 بالنمط احلذيف

 إنشائيـة  الشرطيـة  اخلربيــة 

 طلب إفصاح امتناع إمكان تأكيد نفي إثبات

 مدح تعجب قسم التزام  إخالة

 دعاء ترج متن ختصيص استفهام ي أمر نداء

 بالنمط الطليب بالنمط اخلربي

باجلملة 
  االمسية

إنكار تقريري أصلي بالالم  بالصيغة 

  اجلمــلة

األمر والنهي 
وختصيص 

 ومتن

كاملصدر 
املنصوب 

 وحنوه
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  )4( التقسيم الوظيفي للجمل                                              

وهكذا تصبح ) االمسية والفعلية ( يف ختصيص عموم تركييب للجملتني -التعليق–وتظهر هنا قيمة األداة        
أنه زائد على ما يعطيه اإلسناد اخلـربي          " متام" األداة قرينة على معىن زائد ، عن جمرد االمسية والفعلية ، ويرى 

يسخر دائما الوصفي لصاحل الوظيفي ، إعادة الوصف شكليا ظاهريـا   " متام"اإلنشائي للجملة من معىن ، و أو
مث يفرق اإلعراب بني تركيب وشبهه، وتدخل قرينة الربط مثال بني –ملنحى الوظيفي دائما حاضر وعميق الكن 

ومن يدع مع اللَّه إِلَهـا َآخـر لَـا     « :يف مثل قوله تعاىل " الصفة" ، وما يقصد به "اجلواب" ما يقصد به 
 ـهبر دنع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرصفة" فاجلواب هو ما اقترنت به الفاء ، ومجلة ال برهان له به .)1( » ب" 

 )ير فال برهان له به والتقد(للجنس ، فإنه سيحوهلا إىل جواب " النافية " ال" اإلله املدعى ، أما اقتران الفاء بـ
استئنافية وهكذا تستبني اجلملة اليت هلا حمل املفرد ، واجلملة اليت قصد ) إمنا حسابه عند ربه ( وألصبحت مجلة 

  .ا اإلسناد
      ) 2(» إِذَا السـماُء انشـقَّت   « :وال ينسى دور الرتبة أيضا يف التفريق بني اجلمل يف حنو قوله تعـاىل        
هنـا   ("فالسماء"ال الفعل ماضيا أو مضارعا،إالظرفية ، وإذا الفجائية ، فال يلي الظرفية  )*("إذا " فرق بني إذ ت

  .وليست مبتدأ فاجلملة فعلية ال امسية ) فاعل لفعل حمذوف 
   لأويمل خيرج عما قال به النحاة القدامى خاصة يف هذه القضية ، فإنه عمد إىل الت" متام"حد هنا فإن  إىل      

لرتبة هي األخرى من املقدمات اليت راعها النحاة والبالغيون، ورغم ايف الفعل الذي يفسر الفاعل ، و )فسريتال (
هذا فإن هذا التقسيم ال خيلو من ملسة علمية جديدة قائمة على التقسيم الوظيفي التفصيلي للجمل ، ولـيس  

يف  بـاللفظ  عالقـة اللفـظ  (ام تضخري يوضح أمهية الإضافة إىل هذا فإن الشاهد األ–التقسيم الشكلي العام 
مـا فقـام   ،هل قام زيد ( باالسم بعدها ، أما األداة فيكفي أن نعرف الفرق بني "إذا "، أو عالقة ) التركيب

  -وسنرجع إليها فيما بعد–ويبقى أهم ما يفرق بني أمناط اجلمل هو قرينة السياق ) هال قام زيد،زيد

                                                
 .117: املؤمنون  - 1

  .  1: االنشقاق  -  2
ة واالستقبال و معىن يف الغالب تكون ظرفا يف املستقبل و مضمنة معىن الشرط ، وختتص بالدخول على اجلملة الفعلية ، وقد خترج عن الظرفي - *

 :  ، وقد تتجرد للظرفية فال تتضمن معىن الشرط حنو 1:النجم .  »والنجمِ إِذَا هوى « خترج عن االستقبال للمضي وجتيء للحال: الشرط إىل 
  .208-206، ص 2معاين النحو ، ج: فاضل صاحل السامرائي .  1:الليل  »والليل إذا يغشى  «
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 )وظيفة التراكيـب ( ومنط اللّغة ،"العامل النحوي العريب  "تغنينا عن نظرية –"للفظية ويرى أن هذه القرائن ا
" متام" مسية ،ويورد اجلملتني الفعلية واإل إىليفتح  بابا آخر لتقسيم اجلمل ، والتعرف على كل أنواعها إضافة 

  : ثالثة عناصر كفيلة بالتقسيم وقد رأيناها من قبل 
  .)كما يف منطي اجلملة املثبتة واالستفهامية ( د حبسب األصل تعدد املعىن للنمط الواح

  )1().كنقل النداء إىل االختصاص ، والتعجب واملدح والذم( تعدد املعىن بواسطة النقل 
كالدعاء والتعجب واألمر ، ونفهم ( أن املقاصد األسلوبية قد تعمل عكس االجتاه فيتعدد النمط للمعىن الواحد 

   :من هذا أمرين مها
  . )التعبري عن الفكرة بصياغات خمتلفة( معىن واحد من مباين متعددة  :األسلوبية-أ

  -إن صح التعبري-ومعاين متعددة مبىن واحد: اللّغة -ب
v ما يشمل اإلثبات ، النفي، التأكيد) حبسب األصل ( النمط اخلربي للجملة. 
  :بيان دالالت الصورة املثبتة للجملة من النمط اخلربي  -1
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجـرهم عنـد    « :قال تعاىل : شرطال-أ

 هِمبمن ضمائر املوصوالت ، أفادت معىن الشرط ، عن طريق النقل " فالذي ")2( »ر.  
اسـم  (عليكم نقلت من حروف اجلر إىل ما يشبه األفعال  )3( »فَعلَيكُم النصر   « :قال تعاىل  :األمر -ب

، ونالحظ تعدد املباين للمعىن الواحد ، إذ تأيت صيغة األمر على مباين عدة ، وهي مـن املقاصـد   ) فعل أمر 
  .األسلوبية

فَحسـبه   « :ن الكرمي قوله تعاىلآهو اآلخر تعدد املباين للمعىن الواحد ومن شواهد ذلك من القر :الدعاء -ج
ادهالْم لَبِئْسو منهأي فليكن نصيبه جهنم  )4(»  ج.  

يا قَومِ هؤلَاِء بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُوا اللَّه ولَا تخزون في  « :كما يف قوله تعاىل :  العرض -د 
  .التحضيض وهو الطلب برفق ولني عكس" هؤالء " حرف العرض هنا )5( » ضيفي

أي ، )6( » وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا«  :تعاىل  من شواهد االلتزام وقوله. وهو إنشاء ال خرب(: االلتزام -ـه 
ال أن الغرض منها اإلنشاء إنلتزم مبا طلب منا فعلى الرغم من النمط اخلربي يف اجلملة والزمن املاضي يف الفعل ، 

                                                
  .58البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر، متام حسان  - 1
  
  .274: البقرة  -  2
  .72: األنفال  -  3
  .206: البقرة  -  4
  .78: هود  -  5
  .285: البقرة  -  6
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فالبنية السطحية توحي باخلرب –أمهية السياق ، والنمط التركييب يف حتديد املعىن وهذه القضية تذكرنا ب–ال اخلرب 
  .لكن البنية العميقة تثبت عكس ذلك 

إِنَّ  « :وقوله تعاىل  أي تعجب لشدة كفره:  )1( » قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره«  :قال تعاىل :التعجب  -و
 جِيبٌء عيذَا لَشلشيء عجاب " رى ويف أية أخ)2( »ه . "  

آفاق  ذلك إىلواليت تتجاوز –ة يللجملة اخلرب -فإن هلا من الطاقات التعبريية الكاملة :النمط اخلربي املنفي -2
وحىت اإلثبات كما رأينا سابقا ، فالنفي حيمل أعباء " النفي" داللية أخرى ، خاصة عندما يتصل األمر بصوريت 

  : يبدو عند تأمل الشواهد اآلتية معان كثرية غري جمرد النفي ،كما 
أسلوب إنشائي أي فلم يركب هذا املعانـد  ، ال نافية  )4( » فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ « :قال تعاىل  :)3( الدعاء-أ

  )5(.العقبة ، فيقطعها وجيوزها 

أصلها هنـا   )6( » له الرسلُوما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَب«  :كما يف قوله تعاىل : احلصر -ب
   .ر صاحل" ال"أفادت داخل التركيب مع  "إال "عالنفي، لكن بقرينة التضام م

ل يف نفي اخلرب عن اجلنس الواقـع  ثمتال نافية للجنس ، وعموما ي ، )7( » لَا ضير « :قال تعال:  التعميم-ج
  .ا نصا ، نفيا عاما على سبيل االستغراق هبعد
النهي واألغراض اليت خيـرج إليهـا وهـي     إىل: " والبالغيني القدماء "سيبويه "وقد أشار النحاة :  النهي-د

 )8(» فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحـج  « :قوله تعاىل  ومن ذلككثرية
الكرمية لشاهد ملا ميكن لنمط الصورة الشرطية أن تفيده  واآلية–م  وبصورة النفي الّففي هذه ا اآلية تعددت ال

ملا ميكن لنمط الصورة الشرطية أن تفيده ، إذ خيرج شرط عن جمرد تعليق وقوع اجلواب على وقوع الشرط ، 
  :معان أخرى ومنها  إىلأو امتناعه على امتناعه 

                                                
  .17: عبس  -  1
  .72:هود  -  2
  .63-62البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر ، متام حسان  - 3
  .11: البلد   -  4
ا ، مكتبة رحاب ضجامع البيان عن تأويل أيي القران إختصار وحتقيق حممد علي الصابوين ، وصاحل أمحد ر خمتصر تفسري الطربي  :الطربي -5
 .540ص،1991ط  ، 2ج،

  .144: آل عمران  -  6
  .122خمتصر تفسري الطربي ،ص : الطربي.والتقدير ال ضير علينا. 50الشعراء    -  7
  . 197: البقرة  -  8
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، )1(»  نا في خلق جديـد وإن تعجب فعجب قولهم أئـذ ا كنا ترابا أئ« :قال تعاىل :  التعجب -
من إنكار املكذبني للبعث ، وإن كان يبدوا من القراءة السطحية لآلية بأنه شرط لتـوفر  )*(فالتعجب والعجب 

  ) .الرابطة ...األداة ، مجلة الشرط( أركانه املعروفة 
  )2( » كُموإِنْ يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي يعد « :قال تعاىل  :السرب والتقسيم -
  .موسى إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا-
  .فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإذا ال ضرورة لقتله-
  .وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ، وبتايل ينبغي احلذر من إيذائه-
ة ، ومن شواهد وهو من األغراض اليت خيرج إليها الشرط ، ويستفاد من املبىن العام وتركيب اجلمل :التمين  -

  فتوجد هنا  )3( » لَو أَنَّ لي كَرةً فَأَكُونَ من الْمحِسنِين « :ن الكرمي قوله تعاىل آذلك من القر
معىن التمين املستفاد من النمط التركييب  إىل) القرينة الدالة على  ذلك دوجو( اليت نقل معناها من الشرط " لو" 

صل، ألن مضمون اجلواب قد ذكر بعـد  األ التركيبية بالشرط اإلمتناعي يفوحسن تأويل هذه األمناط .للجملة
ن حذف ما بعد الفاء ، إ، و"ت حسنلو أن يل أل:"والتقدير) بأن املضمرة ( الفاء ، يف صورة املضارع املنصوب 

تركبييب ، وهذا املعىن األخري مستفاد من النمط ال–تمخض للتمين يبالشرط ، إمنا  لويأفإن النمط ال يصلح للت
  .  )∗(والسياق الذي ما قبل اآلية–واملعىن الوظيفي 

 :       ومن ذلـك قولـه تعـاىل    –من باب تعدد املباين للمعىن الواحد –وهو يرد بصيغ خمتلفة متنوعة :  األمر -
فاملعىن : بعبادة اهللا أي اشكروه واعبدوه ، فاشترط الشكر  )4( » واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ «

  ) .األمر بالشكر( السطحي الشرط، لكن البنية العميقة بعد التحليل تبني عكس ذلك 
  )5( » إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا « :حنو قوله تعاىل :  التسوية-

  .إما) =ما مبعىن كان+( إن :أكان شاكرا أم كفورا ذلك أن 
  : فقد خيرج عن طلب اإلقبال إىل املعاين التالية  :ا منط النداء أم-3

                                                
  .05: الرعد  -  1

أئذا :" من عظمة اهللا وكثرة أدلة توحيده ، فإن العجب مع هذا اإلنكار املكذبني وتكذيبهم للبعث وقوهلم " وان تعجب :" ل أن معىن قوله حيتم -*
كالم تيسر الكرمي الرمحان  يف تفسري ال :عبد الرمحان بن ناصر السعدي .أي هذا يعد يف غاية االمتناع يف زعمهم " كما ترابا ،أئنا لفي خلق جديد 

  .413ص ،2000 1املنان ، مؤسسة الرسالة، ط
  .28: غافر  -  2
  .58:الزمر  -  3
  .57الزمر اآلية " لو أن اهللا هداين لكنت من املتقني :"السياق هو قوله تعاىل  - * 

  172: البقرة  -  4
  .03:اإلنسان  -  5
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  )نقل األداة( انتقل معىن النداء إىل معىن التعجب  )1( » يا بشرى هذَا غُلَام « :حنو قوله تعاىل  :التعجب -أ
  )2( » فوتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوس «: كما يف قوله تعاىل  :الندبة -ب
  )3(»ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ لََآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ  «: كما تعاىل  :االختصاص -ج

  )4( » يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ « :كما يف قوله تعاىل  :التمين -د
  : )5( أخرى منها كما خيرج منط األمر عن األمر إىل معاين-4 
  
  )يف جوابه( والقرينة جزم املضارع  )6(» ادعونِي أَستجِب لَكُم « :كما يف قوله تعاىل  :الشرط-أ

غرضه " أرين " أمر  )7( » وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى « :قال تعاىل :الدعاء-ب
  .غرضه الدعاء 

إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَـام رِجـس مـن عمـلِ الشـيطَان       « : قال تعاىل :النهي -ج
وهنِبتسياق اآلية جعل معناها النهي بدل األمر فعل أمر ، لكن " اجتنبوه"  )8(» فَاج.  

  تعالوا : )9( » ْلمة سواٍء بيننا وبينكُميا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إلى كَ « :كما يف قوله تعاىل  :العرض-د
  )10( » قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقين « :قال تعاىل :" قال تعاىل  :التحدي -هـ
  :وخيرج النهي أيضا عن طلب الكف إىل معان أخرى -5
  )11( » من الْكَافرِين ديارارب لَا تذَر علَى الْأَرضِ  « :قال تعاىل  :الدعاء -أ 

   أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتـه ولَـا تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم      يـا   « :قال تعاىل :"  األمر-ب
  .تمر بالثبات على اإلسالم حىت املوأهنا ال تفيد النهي عن املوت ، إمنا  "مالفال" )12( » مسلمونَ

                                                
  . 19: يوسف  -  1
  .84: يوسف  -  2
  .52- 51: الواقعة  - 3
  .79 :القصص  -  4
  .69ــ64البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر ، متام حسان  -  5
  60: غافر  -  6
  .206: البقرة  -  7
  .90:املائدة  -  8
  .64:آل عمران  -  9

  .111: البقرة  -  10
  .26: نوح  -  11
  .102: آل عمران  -  12
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وتقدير العكس    )1(» ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا « :قال تعاىل  :توكيد العكس -ج
  )أي إحياءه( 
ولَا تركَنوا إلـى الَّـذين    « :وأداء معىن الشرط بنمط النهي شائع يف الكالم حنو قوله تعاىل  :الشرط -د

قرينة على أن أداة الشرط حتل حمـل أداة  ( وقرينة الشرط هنا جزم جواب النهي )2( »ُ م النارظَلَموا فَتمسكُ
  ) *("فتمسكم"النهي وجزم 

   :إىل معان منها) طلب العلم( وخيرج منط االستفهام عن معىن -6
         منـتكُم علَـى أَخيـه مـن     هلْ َآمنكُم علَيه إِلَّـا كَمـا أَ   « :تأويله بالنفي حنو قوله تعاىل  :اإلنكار-أ

  .على أخيهم موال يريد هنا اجلواب بل ينفي أن يأممنه)3( » قَبلُ
  )4( » أَلَم يجِدك يتيما فََآوى « :حنو قوله تعاىلوجوابه بلى،  :التقرير-ب
  .أي ال تكفرون  )5( » فَأَحياكُم كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا « :قوله تعاىل  :النهي -ج
  )2( .» َهلْ أَنتم منتهونَ « :حنو قوله تعاىل :األمر -د

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا  « : ، قال تعاىلب كافة االحتماالت واستبعادها يقلبتوذلك : ربالس -هـ
رو هِملَيع اللَّه يفحافُونَ أَنْ يخي ونَ أَممالظَّال مه كلْ أُولَئب ولُهس«)3.(   

  )4( »هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ « :الدليل احلجاج ، قال تعاىل  :احملاجة -و
تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك   طينهلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشيا « :قال تعاىل  :التقدمي ألسلوب آخر -ز

  ) .أثيما..ترتل (  هاالشياطني تقدمي ملا بعد...فاألوىل هل ) 5(»ٍ أَثيم
 ))6» قَالَ أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَم ماذَا كُنتم تعملُـونَ  « :قال تعاىل  :التوريط -خ

  .ن مل يكن األمر كذلك فماذا كنتم تعلمونإو،أي أن األمر كذلك 
  ).7( » هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَى « :قال تعاىل  :العرض -ط

                                                
  .169: آل عمران  -  1
  .113: هود  -  2
  .حتريك ثانيهما بالفتح اللتقاء الساكنني ، وجتيز القاعدة فك السني وبناء الثاين على السكونعلى أساس إدغام السينني ، و -  *
  .64: يوسف  -  3
  .06: الضحى  -  4
  .28: البقرة  -  5
  .91:املائدة– 2
3 – 50:النور.  

  .73-72: الشعراء – 4
5   - 222-221: الشعراء.  
6 -  77-73خمتصر تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص:الطربي. وها حىت معرفتها أكذبتم حبججي وأدليت ، ومل تعرف 84النمل  
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قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم علَى قُلُوبِكُم  « :قوله تعاىل كما يف  :التهديد-ظ
 بِه يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم«)8.(  

  )9(» فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ « :قال تعاىل  :التعجب -ي
  )10(» أَفَلَا يتوبونَ إلى اللَّه ويستغفرونه « :قال تعاىل  :التخصيص-ك
فَقَالُوا أَبشرا منا واحدا نتبِعه إِنا إِذًا  « :كقوله تعاىل : الرابط بعد االستفهام "إذا" ودليله  الشرط-ل

  )  11(. » لَفي ضلَالٍ وسعرٍ
  ) 1(: وقد خيرج العرض عن معناه إىل معان أخرى منها 

  إال هنا حرف عرض ال حتضيض )2( » أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم :قال تعاىل :"  الدعوة-أ
  .أفادت معىن التحضيض : هل ) 3(» وقيلَ للناسِ هلْ أَنتم مجتمعونَ « :قال تعاىل  :ضالتحضي-ب
  .) 4(» أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئًا « :قال تعاىل :احملاججة -ج

  : ويؤدي منط التحضيض املعاين اآلتية-7
  )5( » لَولَا أُوتي مثْلَ ما أُوتي موسى « :ال تعاىل ق:التحدي -أ

وهـو معـىن   )   6(» ولَولَا إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم بِهـذَا  « :قال تعاىل : اللوم-ب
  .وجيمع بني االستفهام اإلنكاري والتمين) مل تفعل ، وليتك فعلت : مركب من 

  :قد يتحول إىل معاين أخرى وهي" لعل" أو "بعسى " الرجاء و-8
  )  7(» ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ«  :قال تعاىل  كما يف قوله : التعليل-أ

  )8(» رالَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَم « :قوله تعاىل كما يف   :التقليل-ب
                                                                                                                                                   

  .120:طه  – 7
8 -  46:األنعام.  
  .16: القمر – 9

10 – 74:املائدة.  
  .24: القمر -11
  
  .77ــــ 69البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر، متام حسان  – 1
2   - 22:النور.  
  .39:الشعراء – 3
  .  67:مرمي -  4
5  -   48القصص.  
  .94جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ص : الطربي .ما حيل وال ينبغي لنا أن نتكلم ذا :  هال حني مسعتموه قلتم . 16:النور – 6

7 -  56البقرة. 
8 - 1الطالق.  
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  ) 9(» ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ « :قال تعال كما يف:األمر -ج
قـال  كما يف :الدعاء-هـ» عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا « :قال تعال:االلتزام والوعد-د

  )10(»  يؤتينِ خيرا من جنتك فَعسى ربي أَنْ « :تعال
  .) 11(» عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه أَزواجا خيرا منكُن « :قال تعال: التهديد والوعيد-و
  )12(» ا الْحديث أَسفًافَلَعلَّك باخع نفْسك علَى َآثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَ « :قال تعال: اإلنكار-ز

  
  
  
  :وقد خيرج منط التمين عن معناه األصلي إىل معان وهي - 9
  )1(» يا لَيتنِي لَم أُوت كتابِيه « :قال تعال:الندم -أ

  ) 2(» يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين « :قال تعال: التربم-ب

  )3(»   بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من الْمكْرمين  .يا لَيت قَومي يعلَمونَ  « :قال تعال:لذذالت-ج

  : كما خيرج التعجب إىل معان أخرى منها -10
  ) )4» قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره « :قال تعال: الذم-أ

  )5( » علَى النارِ فَما أَصبرهم « :قال تعال: التهكم-ب
  )6(» وما أَدراك ما الْقَارِعةُ « :قال تعاىل:التهويل-ج

  :مييز بني موقفني جتاه أمناط اجلمل " متام" ومن اجلدير بالذكر أن 
وهو مـا قصـده          –أي املقصود ما ذكر سابقا عن النظام النحوي الساكن ، والبنية : )7(موقف نظام اللّغة-أ

عن ذلك بـأن اللّغـة    " متام وحسان" ويعرب –باعتبار اللّغة نظاما وجهازا –أو النسق  Systemبـ " رسويس" 
                                                

9 -  179البقرة.  
10 - 40الكهف.  
  .5التحرمي - 11
12 - 6الكهف.  

1 – 25:احلاقة.  
2 –  38:الزخرف         .  
3 –   27- 26يس.  
4-  519ص  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطربي. ، أي لعن اإلنسان الكافر ما أكفره 17عبس.  

  .175:البقرة  5- 
6 -  هن املنفوش ، والقارعة من ذكر القارعة ، لعظمتها وهوهلا ، فتناسب هذا التهويل والتعظيم أن يذكر أن اجلبال تكون كالع كرر.3القارعة

  .198-199ص، 3200 3ملسات بيانية يف نصوص الترتيل ، دار عمان األردن ،ط: فاضل صاحل السمرائي .القرع وهو الضرب بالعصا
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يتألف كل واحد )األجهزة ( منظمة عرفية للرمز إىل نشاط اتمع ، فهذه املنظمة تشتمل على عدد من األنظمة 
ـ ااملعربة عن هذه " أو املباين " ية منها من جمموعة من املعاين ، تقف بإزائها جمموعة من الوحدات التنظيم  ين املع

اليت تربط سلبا ، كمـا أن املعـاين    "القيم اخلالفية" جيابيا والفروق ، إمث طائفة من العالقات اليت تربط ربطا 
للوفاء بكـل أوجـه   ( ،وهذا النظام اللّغوي يرصد للمبىن الواحد أكثر من معىن ) 8(الصرفية غري املعاين النحوية

  .)  عن املعاين التعبري 
غي الواالستعمال موقف ب–بله اليوم مصطلح التداول اقتراثنا ي وهذا املصطلح يف- :)∗(ستعمال اإلموقف -ب

ولذا ينبغي تقليب أوجه املباين على املعىن الواحد حتت األمناط املختلفة                          )املتلقي (ألنه مرتبط بالسامع ؛ال حنوي
فالظاهرة الكالميـة ال تتجلـى بصـورة    (ر من خالل هذين املستويني التمييز بني اللّغة والكالم ويظه        

فلرمبا  .واضحة إال يف األلسن اخلاصة واستعماالا اليومية وعلى هذا األساس اختار الوظيفيون الكالم املنطوق 
وهو أن : يف هذا الشأن " متام" قال .ا هذه النقطة لكن ال بأس من التذكري ا تدعيما هل إىلتطرقنا فيما سبق 

  : أن للجملة جانبني متالزمني  إىلاشتراك علمي النحو واملعاين يف دراسة اجلملة 
ويتمثل يف مستوى البنية الصوتية للجملة ، ومن ترتب وتسلسل الكلمات املكونة للجملة ، :  اجلانب املبىن-أ

أي املقاطع التركيبية وما فوق التركيب ، وهي املركـز الـذي    - هاوالتنغيم اليت يساهم يف التمييز بني أنواع
  -"ألندري مارتيين"اعتمدت عليه املدرسة الوظيفية 

وهو جمال الدراسة اإلبالغية هلا، ويعترب جمال : للجملة  املعنوية الذي يتمثل يف مستوى البنية :جانب املعىن -ب
الدراسة علم املعاين فادة ، وخيتص اإلقام ويشترط فيه لسامع ، ضمن السياق الكالمي واملال امتغريا حبسب ح

بيان كيفية ارتباط اإلسناد باإلفادة داخل للجملة عن طريق تتبع أحوال املسند واملسند إليه، من أجل  اإلبالغية
والنحاة القدماء كذلك ميزوا بني املستوى النحوي الساكن ، واملستوى اإلبالغي ، لذا اشترطوا يف – )1(السياق

  –الكالم اإلفادة مراعاة للمستوى األخري 
تعدد املباين للمعىن الواحد بنمطي الدعاء :" من القرآن الكرمي ، للجانب املتعلق بالوجه االبالغي " متام " وميثل 

  : "والتعجب
v -شـركة بـني   -الدعاء–، واللّغة مل تفرد له منطا خاصا به ، إمنا جعلته ) اإلنشائي و الطليب (  الدعاء
  : ة من األمناط التركيبية فمن ذلك ما يلي طائف

                                                                                                                                                   
  .84ـــ77البيان يف روائع القرآن ص : متام حسان  ،ينظر - 7
 .34اللّغة العربية معناها مبناها ، ص: متام حسان  ،ينظر - 8

والنفي ، واألمر والنهي والتمين   تالستعمال اللّغوي يرضى حبكم التوسع ، أن يتم اإلثبات باالستفهام التقريري ، وان يتم الدعاء باإلثبافا - ∗
لبيان يف ا: متام حسان . و أن يتم التعبري عن الشرط بنمطي اآلمر والنهي ، وأن يعرب عن األمر باإلثبات واالستفهام...والترجي ،وباملصدر املنصوب

 .84روائع القرآن، ص 
  .155-154النظرية اللّغوية العربية احلديثة ، ص : جعفر دك الباب ،ينظر-1
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  .منطه التركييب اإلثبات      غرضه الدعاء )2(» فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَليم « :قال تعاىل -
  .الدعاء منطه التركييب النفي  املعىن الوظيفي     )3(» فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ « :قال تعاىل -
  .منطه التركييب األمر      املعىن الوظيفي الدعاء    )4( » وقُلْ رب اغْفر وارحم « :قال تعاىل -

  )5()كغفرانك: النهي،التمين، الترجي ،املصدر املنصوب( وهناك صيغ أخرى للدعاء 
v  - لة على التعجبومن األمناط الدا) أفعل به –ما أفعله ( خصص نظام اللّغة للتعجب صيغتني :التعجب:  

  ...استعمال أ ي وما التعجبية) ب.ج.ع( هل، كيف، مادة : " وهناك أمناطا كثرية يف اللّغة دالة على التعجب 
أن السبب يف استخدام هذه األمناط املتنوعة للتعجب ، زيادة على الصيغتني األصليتني هو أمـن  " متام" يرى    

لوظيفـة النسـق    "متام"قرينة حالية ،وهنا يتضح جتاوز  إىللغالب اللبس  ألن الصيغتني ملبستني حتتاجان يف ا
  .املوقف االجتماعي العام أو مقالية إىل اللّغوي 

 )1(» وما أَدراك « :لقوله تعاىل  ىأن من املفسرين من أعط "متام"ومن شواهد التباس الصيغتني كما أورد 

  . ) 2(من حالية و مقامية تشري إىل معىن التعجب "متام"معىن االستفهام لكن بالقرائن احلالية كما أوردها 
ال شـكلي  " وظيفي" "متام حسان " ن األساس املعتمد يف حتديد وتقسيم أمناط اجلمل عند فإ وعلى هذا       

  ) .أي االعتماد على املبىن واملعىن معا ( تصنيفي فقط ، فال حيصر يف منطي اجلملة الفعلية واالمسية 
  .احلالية و احمللية يف الكشف عن هذا التقسيم  ودور القرائن-
  .التفريق بني نظام اللّغة ونظام االستعمال ، وأمهيتها من التقسيم -
يركز يف حتديده للجملة على العالقات السياقية وعلى مفهوم التعليق الذي أفاده من نظرية النظم عند  "متام"و-
،والذي يعده أذكى حماولة لتفسري العالقات السياقية يف " عجازدالئل اإل:" قي كتابه " عبد القاهر اجلرجاين " 

تاريخ التراث العريب،ويرى أن التعليق هو اإلطار الضروري للتحليل اللساين ، إال أن هذا املصطلح مل يأخـذ  
إذ ال يكفي تفسري فكـرة التعليـق   –"متام حسان"كما يرى -،" اجلرجاين عبد القهار " مكانة الصحيح عند 

يأخذ بعضها حبجز بعض ، أو القول بأن ملعاين النحو الفضل يف صحة نظم الكالم أو فسـاده   ) لكلمات ا(بأن
، وعنوان "القرائن املعنوية" Syntagmatic Relationيف عنواين العالقة السياقية  بل إن املصطلح جيب أن يدخل

 :تعريفه اخلاص هلذا املفهوم  " متام"، أعطى "التعليق " بناء على هذا الفهم اجلديد ملصطلح  "القرائن اللفظية ، 
  .»اليةن التعليق هو إنشاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى  بالقرائن اللفظية واملعنوية واحلإ«

                                                
: ابن كثري.أي يف قلوم شك ،وقيل نفاق ، وقيل مرض يف الدين ال يف األجساد فكان اجلزاء من جنس العمل،وشرا إىل شرهم.10:البقرة – 2

  . 52،ص1،ج1990 1للنشر والتوزيع،طتفسري القرآن العظيم ،دار الثقافة 
  .3:البلد  – 3
4  –  118: نواملومن.  

  .85 -84البيان يف روائع القرآن ،ص : ينظر، متام حسان  – 5
  .2-1:القارعة  – 1
  .88ـــ85ص ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر - 2
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، فأساس البيان عند هذا األخري هو جتاور  "اجلرجاين"خمتلف عنه لدى  "متام"ويبدو أن مصطلح التعليق لدى   
إن ما جيعـل  «:إذ يقول. )3(هو ترتيب األبواب "متام"تعالقها ،ويف حني جند أن أساس السياق عند الكلمات و

خذ بعضها آصفه ، لوالها لكانت الكلمات املتجاورة غري رالسياق مترابطا ، إمنا هي ظواهر يف طريقة تركيبه و
والكلمة هي حمور السياق )4(»حبجز بعض، يف عالقات متبادلة جتعل كل كلمة منها واضحة الوظيفة فيالسياق

فدراسته العالقات بني األبواب  ) أي مفهوم الباب ( من مفهوم الوظيفة  "متام"، يف حني ينطلق  "اجلرجاين"أدى 
  )5(هي أساس دراسته النحو ، وليس العالقات بني الكلمات

  
  : قرينة الرتبة يف التركيب القرآين  :ث الثالثــــاملبح
ووسيلة إبداع وتقليب عبـارة  "مؤشر أسلويب " ؛أيووسيلة أسلوبية ) قرينة على املعىن(  وهي قرينة حنوية    

، وهي بني عناصر اجلملة تتصل بفكرة احليز ، إذ يقال حبسب الرتبة أن أحد العنصرين  )1(واستجالب معىن أديب
ية ، ومن هنا كانـت  وهي ختتلف حبسب الدواعي األسلوب ،وقع يف حيز العنصر اآلخر إما حقيقة  وإما حكما

  : وهي نوعان   )2)(∗(موضوع التقدمي والتأخري إىلمدخل البالغيني 
وهي –تشغل حيزا حمددا –إذ جيب أن تأيت إحدى الكلمتني أوال ، واألخرى ثانيا ال عكس  :الرتبة احملفوظة -أ

  .رتبة يف نظام اللّغة ويف االستعمال
االستعمال إذ حيكم هذا األخري وجوب عكسـها ، كتقـدمي    فهي رتبة يف النظام فقط ال :غري احملفوظة -ب

  .خوف اللبس ، اتقاء خمالفة القاعدة ، أو األصل : املفعول به على الفاعل ، ومن دواعي احملافظة وعدمها 
، بأا وضع العالمـات املنطوقـة ، أو املكتوبـة يف سـياقها     ) الترتيب ( عن الرتبة  ،"متام حسان "و يقول 

ـ حسب رتب خاصة تظهر ا فوائد التقدمي والتأخري الذين كانا موضع عنايـة فائقـة مـن    االستعمايل  د عن
، وكون الرتبة هي القرينة ) 3(أو غري حمفوظ ا، وكذلك يظهر ذا الترتيب ما كان من الرتب حمفوظ "اجلرجاين"

" وموقـع  "الذي يزهو بـه   صان احلجاء زيد يركب " ليوإذا ق ،غري احملفوظة يف أوضح يف الرتبة احملفوظة منه

                                                
  .154-153ديث ، ص نشأة الرس اللساين العريب احل: فاطمة اهلامشي بكوش ،ينظر  -  3
  .237مناهج البحث يف اللّغة ، ص : متام حسان  - 4
  .154نشأة الرس اللساين العريب احلديث ، ص : فاطمة اهلامشي بكوش ،ينظر - 5
 
  .91البيان يف روائع القرآن، ص: ينظر، متام حسان  - 1
  " أعطيت  اخالد" تقدمي اللفظ على عامله حنو  -أ:  إىلوتنقسم أحوال التقدمي والتأخري  ∗

فاضل صاحل السمرائي ، التعبري  .173: البقرة.» وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه «:تقدمي األلفاظ بعضها على بعض يف العامل ، حنو قوله تعاىل -ب
  .49القرآين،ص 

  .83ص الصة النحوية،اخل: متام حسان  ،ينظر -  2
            .91ص،رآن البيان يف روائع الق: متام حسان  ،ينظر - 3
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والرتبة هنا كانت قرينة على املعىن املـراد   " يزهو به"جعلها صفة للحصان ال لزيد وصلة املوصول ، هي " الذي
  . )1()ةقرينة حمفوظ (أبدا
" السـياق  "  داخل ودورا ىنعنب الوظيفي، إذ تشغل الكلمة حيزا ، لتأخذ ماونالحظ هنا أمهية الرتبة يف اجل-

السياق ، والتفاعل الذي حيدث داخل البنية جـراء   إىللدرجة األوىل ، ألما من وباجوهرها وظيفيا فعملها و
  .-هذا اإلجراء الوظيفي للعناصر اللّغوية داخل النمط التركييب 

  
  
  
  
  
  

  بني أنواع الرتبة يويف ما يلي ختطيط 
                                      

  
  
  
  
  
  

                                              

  )2( أنواع الرتبة

  
األداة مـن  ف، ) خاصة يف اجلمل ذوات األجوبة ( هذه األدوات اليت هلا الصدارة ، حتملت عبء الربط        

"       كحروف املعية "ألن موقعها الوظيفي ورتبتها ، أعطاها وظيفة مهمة داخل السياق –معامل الطريق يف السياق 
وحفظت رتبتها ألا تكشف عن عالقة ما بعدها بالعناصر األخرى يف اجلملة اليت -" ...االستثناء" و" اجلر" و 

  .قية أجزاء اجلملة بب-اجلار وارور معا–فيها ، كرتبة اجلار من ارور حمفوظة وإن مل حتفظ رتبنها 

                                                
 .83ص الصة النحوية ،اخل: متام حسان  ،ينظر  -1

  .208اللّغة العربية معناها ومبناها ، ص:متام حسان  ،ينظر -  2

 تأخري  تقدمي

  حمفوظة 
األدوات اليت هلا 

  الصدارة مثال

غري           
  حمفوظة 

 املبتدأ مثال  

  حمفوظة 
الفاعل 

  مثال

غري        
  حمفوظة 

مفعوال به 

  الرتبة
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مث ) من حيث عود الضـمري  ( قواعد النحو رتبة يف النظام ال يف االستعمال لتعرضها ل :أما الرتبة غري احملفوظة 
رتبة املفعول من الفعل ورتبتـه مـن   ( ومن أمثلة الرتبة غري احملفوظة  ،لالختيارات األسلوبية كالتقدمي والتأخري

  .)1(...)الفاعل ، ورتبته املبتدأ من اخلرب ، ورتبة الظروف 
أو اتقاء خمالفـة  –أمن اللبس :" ذلك من أجل ص هذه الرتبة إذا اقتضت القاعدة النحوية حبفظها فإن خي ماوفي

فإذا "  أسلوب احلصر " وجوب صدارة األداة " ال إياك إما رأيت :" ويف هذه احلالة حتفظ الرتبة مثل"–القاعدة 
لمتكلم أن يلجأ للتقـدمي  لأمكن " أكلت سلمى الكثمري" " أكلت الكثمري سلمى :" مل يقع اللبس كما يف 

  .والتأخري
ونالحظ من خالل هذه العبارة حتكـم املعـىن والغـرض    –يدعو املعىن أو القاعدة إىل عكس الرتبة وقد       

طراد من خالل أصل القاعدة يف توجيه النمط التركييب للجمل ، كما تظهر والقصد من اللّغة ، وكذا عملية اإل
يأْتي بعض َآيات ربـك يـوم   أَو  «ومن ذلك قوله تعاىل  –جانب نظام القاعدة  إىلمرونة ودينامية اللّغة 

ـ     انِهـي إِيمف تـبكَس ـلُ أَوقَب نم تنَآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كبر اتَآي ضعي بأْتا ي   
  )3(.»خيرا 

فالفاعل هنا يف موضع ال " ( اإميا" على سبيل الوجوب على الفاعل " نفسا" فاملالحظ هو تقدمي املفعول به ، 
  "...مل تكن آمنت " ووصفة " نفسا " واملالحظة الثانية كذلك الفصل بني املفعول به ) ميكن تقدميه أو تأخريه 

  .يعود حينها على متأخر لفظا ورتبة " اهلاء" ألن الضمري : عدم تقدمي الفاعل -أ
الذي يأيت الفاعل حبسبه ، جيعل الفاصل بني الفعل  مع تأخري) الصفة ( و) املفعول به ( سبب الفصل بني -ب

ينفع ، والفاعل إميانا من الطول حبيث تضعف العالقة اإلنسانية والسياقية بني الفعل والفاعل ، والتقدير الـذي  
يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا مل تكـن  (يكون عليه النمط لوال  الفصل والتأخري والتقدمي كما يلي 

  .وهكذا يضعف ارتباط الفعل بفاعله  )قبل أو كسبت يف إمياا خريا آمنت من 
 "متام"فإنه ال ميكن أن يتغري ترتيب الكالم ويقول ) بالفاعل( الفصل بني املوصوف وصفته  من رغمعلى ال      
من السياق فهذه العبارة تعكس أمهية التوظيف اللّغوي لعنصر ما ، وموقعه  – )2("وما أوجبه هما أحسن: " هنا 

  -أن يصبح استعماال قارا واجبا ، كذا األمر بالنسبة لألسلوب العدويل ،ن والرونقسحىت أنه من كثرة احل
وقعيـة  ويظهر أن بني الرتبة النحوية ، وبني الظواهر املوقعية رمحا موصولة ألن الرتبة حفظ املوقع ، والظاهرة امل

  .)3(هي حتقيق مطالب املوقع على رغم قواعد النظام
وباستعراض أقسام الكلم يتبني أن الرتبة تتجاذب مع البناء أكثر مما تتجاذب مع اإلعراب ، وتتجاذب من بني 

 الرتبة النحوية  إىلباإلضافة .)1(مبىن أياملبينات مع األدوات والظروف أكثر من 
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مث ال يتوقف املعـىن علـى   كم العقل ألحد األمرين بالتقدم ، حيإذ  -"متام"كما مساها –هناك الرتبة الزمنية  -
) )4» ُوهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَـه زوجـه   و لَهفَاستجبنا «  :قوله تعاىل «: تقدميه يف الكالم ومن ذلك 

أن زوجة زكرياء كانت عقيما فاملعقول أن يتم إصالح حاهلا ، مث يترتب عن ذلك  تياواملعروف من سياق اآل
وهذا املعىن ال يغريه وال خيفيه عكس الرتبة ، إذا تقدم ذكر اهلبـة ، ألـا املظهـر    ،هبة من اهللا أن يأيت الغالم

وليس "  هبة الولد " األوضح لالستجابة ، ومل يكن دعاؤه ينصب على إصالح الزوج بقدر ما هو منصب على 

واالهتمام بـأمر املقـدم   ) افاستجبنا له فأصلحنا له زوجه ووهبنا له حيي(  :يساوي ذلك يف احلسن أن يقال
  ".عبد القاهر اجلرجاين "ألغراض بالغية كما هو مبني عند 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إلى نوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إلى إِبـراهيم  « :  وقوله تعاىل
أَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وَآتينا داوود وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْ

 ـكلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرا  ووربز «)5( فبالرغم من مراعاة الرتب من ) لكن مل يعتمد ) األسباط ...نوح
د ترتيبات وال تعقيبا ، وأن املتعاطفات قد خالفت أن الواو مل تف: ى هنا املغزعلى الترتيب التارخيي لشهرته ، و

  .يف الذكر ترتيبها يف الزمان بالرغم من وجود الواو
فالواو هنا خرجت عن معىن العطف والتعقيب ، ومل متنح دورها احلقيقي بقدر ما هو ربط عام ومعىن وظيفـي  

  .البعد الوظيفي للنمط ولالستعمال اللّغويدور االستعمال وب  ونزداد إمياناوب إلمتام وظيفة النمط التركييب سمن
ومـن َآياتـه منـامكُم بِاللَّيـلِ والنهـارِ       « :كما يف قوله تعاىل :  ومن ذلك تشويش اللف والنشر -

هلفَض نم كُماؤغتابو «)1( ملعتاد فكان املنام خاصا بالليل واالبتغاء بالنهار لكن اآلية مل حترص على الترتيب ا
  .ألنه قد ختتلف العادة

فَيبسطُه في السماِء  « :كقوله تعاىله كما يف ويش اللف والنشر أمرا ال غىن عنشوهناك حاالت يكون فيها ت
هلَالخ نم جرخي قدى الْورفًا فَتسك لُهعجياُء وشي فكَي «)2 (، فلما كان البسط نوعا واحدا ، وبالتـايل 

" الـواو " تشمل بسط السحاب وجعله مركوما على هيئة الكسف ، وبذلك تكون " كيف يشاء "فإن عبارة 
خروج الودق من خالله ، فلـو فصـلت   و، ولكن وجعله كسفا يرتبط به أمر آخر مسبب عنه ، وه"أو"مبعىن 

                                                                                                                                                   
 208ص،املرجع نفسه  - 1

4 -  90:األنبياء.  
5 - 164-163:النساء.  

1 – 23: الروم.  
2 -  48:الروم.  
 . قد طبق بعضها على بعضنيكسفا سحاب ثخ: الكسف  -* 
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، ولـيس هـذا   )∗(للبسط و الكسف  الكانت رؤية الودق سبب،ورؤية الودق" فاسك" عبارة كيف يشاء من 
ن الضمري يف الفعل يشاء عائدا علـى  اكبعد روية الودق من خالله ، وال" كيف يشاء" املقصود  ولو تأخرت 

فعدم حفظ الرتبة ال مفر منه إلحالل املعىن املنوط باآلية ، وقد طغى االستعمال على  -اهللا تعاىل  إىلالودق ال 
ين ومراعاته املعىن  وتوظيف املبىن ، وإجبـار  آإعجاز النص القرالنظام لدواعي الفهم واإلبالغ ، ويظهر جبالء 

  –النظام على التسامح 
فَرِيقًا  «:كما يف قوله تعاىل...) من رعاية الفاصلة( ونوع آخر من عدم حفظ الرتبة ، إليفاء مطالب أسلوبية  

 البداية ، مع عم حفظها يف النهاية ، كما فرعاية الفاصلة أثرت حفظ الرتبة يف) 3( » تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا
 ) .حتوير التركيب بني اجلملتني الفعلية أو االمسية ( تكون لكسر الرتابة يف األسلوب 

ويكون عند توايل النعوت واألحوال واألخبار واملتعاطفات واألشباه أفـراد كـل   : وهناك ترتيب األشباه  -
إليها أوىل بالتقدمي من سواه   إىل، وتثور قضية ترتيبها والنظر توىل يف الكالم تطائفة من هذه الطوائف حني 

   )4(كما كان من أفراد الطائفة قصريا أوىل بالتقدمي مما هو أطول منه وال يصرفه عن هذا إال أمن اللبس
نه أَتقْتلُونَ وقَالَ رجلٌ مؤمن من َآلِ فرعونَ يكْتم إِيما « :ومن شواهد ذلك من القرآن قوله تعاىل  -

كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يج1( » ر(  
، مث اجلملـة       ) من آل فرعـون ( وشبه مجلة ) مؤمن ( ففي اآلية توالت صفات حبسب القصر والطول مفردة 

  ) .يكتم إميانه ( 
حـني صـاغ   " عبد القاهر اجلرجـاين " يرى أن  "متام"ن عن الرتبة ، فإن كل ما ذكره النحاة والبالغيو     

عنوا ـا  ي م ملأ "متام" ويرى" الرتبة " النحاة حتت  هأوهلما ما يدرس: قصد به شيئني " الترتيب" ،اصطالحه 
 والتأخري ، ويرى ، وثانيهما ما يدرسه البالغيون حتت عنوان التقدمي" أبواب النحو" متاما ، وإمنا فرقوا فيها بني 

، ال للتركيب نفسه  )جانب الصناعة أي( أن دراستهم للعنصرين األخريين يف البالغة دراسة لألسلوب التركييب 
حدمها جمال حرية الرتبـة  أ: أا دراسة تتم يف نطاقني  أي) البنية مباشرة  إىليعين املنهج الوصفي الذي يتجه ( 

 والتأخري البالغي ما مسي يف النحو باسم ميإذا فال يتناول التقد ،ري احملفوظةحرية مطلقة ، واألخر جمال الرتبة غ
الرتبة احملفوظة ، ألن هذه األخرية لو اختلت الختل التركيب ، ومن هنا تكون الرتبة احملفوظة قرينة لفظية حتدد 

يف فهم  –ة عل حد تعبريه خطري-على املعىن يشري ملشكلة "-متام–" هونظرا حلرص. معىن األبواب املرتبة حبسبها 
ويصنع الْفُلْك وكُلَّمـا    « :قوله تعاىل  ماك، عاملها املعىن ، وهي عدم إباحة النحاة بتقدمي مجلة احلال على

هنوا مرخس همقَو نلَأٌ مم هلَيع ربينما نوح يصنع الفلك سخر منه قومه كلما مر عليه مأل : و التقدير )2(»م
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هذا ويبقى أن الرتبة بكوا قرينة لفظية وعالقة ) 3( )∗(على عاملها ويصنع الفلك" نه ،  إذ تقدمت مجلة احلال م
يبدو أن الرتبة فرع علـى  (بني جزأين مرتبني بني أجزاء السياق، يدل موقع كل منها من اآلخر ، على معناه 

  .)التضام مبعناه العام ؛ إذ ال رتبة لغري متضامنني 
  .لرتبة أكثر ورودا مع املبنيات منها مع املعرباتإن ا-
.  )4(الرتبة بكوا قرينة لفظية ختضع ملطالب أمن اللبس وقد يؤدي ذلك إىل تنعكس الرتبة بني اجلزأين املرتبني ا-

سا باإلضافة إىل أمهية الرتبة يف االستعمال ؛ ألنه وظيفي ، مدخل للتأويل ومؤشر أسلويب ، ومنط يعطي النسق نف
  . وحيوية أكثر

  
  
  
  

  :قرينة الربط يف التركيب القرآين : ث الرابع ــــاملبح
وظيفة الضمري واألدوات وحىت الرتبة ، إذ أن كل هـذه  تعرفنا عليه أثناء احلديث عن هذا العنصر املهم         

 "متام"وينطلق ) سند إليهاملسند ، امل(  امكونا إىلث الربط يف اجلملة إضافة احديف إ  العناصر النحوية تساهم
اجلملة العربية ، إذ  إىلوجيعلها شرطا يضاف -وهو منطلق النحاة القدماء كذلك–عنصر اإلفادة يف اجلملة من 

ـ  ةاإلفادة هو سبب االتصال اللّغوي ، وحصول الفائد إىلألن السعي  «؛جيب أن تكون مفيدة  .)1(»ههو نتيج
اصل الذي يعترب أهم ما تركز عليه اللسانيات حديثا ملا فيه من حتقيق ومصطلح اإلفادة هنا نابع عن مصطلح التو

  ، والتبليغ عند " جاكوبسون " مثلما رأينا عند –لوظيفة اللّغة وهو البعد الذي ركز عليه الوظيفيون خاصة 
بـل ال  ؛ل للتبليغ ، فاللّغة استعمال يومي مستمر متواص ةادأوباعتبار اللسان –وغريهم " ...ندري مارتيين أ" 

لذا جيب أن تعاد للظواهر الكالمية اعتبارها  ؛تتحقق إال ضمن هذا االستعمال ، يف تفاعل مستمر بني املتكلمني 
م اللّغويني ذلك ماالذي أقصى من خالله الكالم ، من دائرة اهت" السوسوري" تقابل اليف الدراسة وينبغي جتاوز

لكالمية دورا فعاال يف تيسري كيان التبليغ ،واالتصال اللّغوي يف اتمع  أن طبيعة اللّغة التبادلية تثبت أن للظواهر ا
سابقا بتفريقه املعتمد بـني   "متام"وهذا ما قصده  - )2(لكالماوحري إذن إعادة االعتبار للظواهر الكالمية ، و

   -النظام واالستعمال
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ـ كم" على عملية التواصل هي وظيفة النسق  ةاملقومات احملافظ أهم     إذن مـن   ،" متـام  "  دا هو مبني عن
إلحالل التماسك والترابط بـني أجـزاء    –) 1(الضروري لنمط اجلملة أن تشتمل على قرائن تؤدي إىل املعىن
  –املقام ، وعالقته بالبنية وظروف االتصال: التركيب فاالنطالق من املبىن ، مث احملور الثاين لعملية التواصل 

وبني الكالم فالتجربة قـد أثبتـت أن    ،ما بني اللّغة يف مستواها الساكن قريفالتوالغاية من كل هذا هو      
هي اليت ينبغـي أن تسـتدعي   فغفل ظاهرة الكالم ، بل على العكس من ذلك ، ياللساين مل يكن بإمكانه أن 

احملسوسة هـي   االهتمام ، ألا متكنه من مالحظة الظواهر احملسوسة اليت يدعمها التفاضل التبليغي ، والظواهر
وهذه العاقة بني التركيب ونظام التواصل هو ما كان معروفا عنـد العـرب   .استخالص النظام  ناليت متكن م

كانت هذه األخرية الكالم الذي يطلب فيـه اإلفـادة    إذاالقدماء ، وجتسيدها للعالقة بني النحو والبالغة ، ف
على حنو يتحقق به غرض املرسل و املنشيء فهـي   بوواإلصابة على وجه بديع ، واملعيار الذي تزن به األسل

يف تركيبـها      ، وعملية اإلبالغ هذه ختضع كلها لنظام خاص)  ةمادة وصور( دراسة يف كيفية استعمال اللّغة 
ل السياق وجودها تلقائيا من خال و اإلبالغ هو وظيفة مركزية للغة ،وعناصر السلسلة الكالمية  اليت ال يتأتى

النسيج الذي تظهر فيه ، هي وحدها مميزة ألغراض علم اللسان، ولكوا تقوم كذلك بوظيفتها  خارج أو من
يقصد به ما نتج منها عن وعـي   بيكاإلخبارية، وعليه فالبالغة حتمل مدلوالت النحو، فدراسة الكالم يف التر
وتركيبا فتبحث يف العالقة بني األلفاظ فالبالغة امتداد للنحو، ألا  تتناول القواعد عند استعماهلا بالفعل إفرادا 

  .من جهة، واملقصود من استعماهلا من جهة ثانية
لبالغـة ال  اادية ، وفرألنه متعلق باألبنية التركيبية املؤلفة من األبنية اإل ؛إن النحو هيكل أساسيفوهكذا       

يه املتكلم من استعماله لعبارة تكون إال ضمن تركيب خاص ألن معىن التركيب هو الذي يفيد الغرض الذي يبتغ
يف التعبري والفهم ألنه يؤثر  إليه بالدفاع عن النحو وبيان احلاجة" اجلرجاين"من العبارات ، وألجل كل هذا عين 

وهنا قـد   -ا تركز على التغيرياتمناقات والتراكيب، إيكما أن املعاين البالغية اليت تنتهي إليها الس،يف البالغة 
درس اللّغة يف املستوى الصريف ي" عبد القاهر اجلرجاين "بة كمؤشر أسلويب فاملقصود مما سبق أن تدخل أمهية الرت

   .)2(النحوي مث ينتقل إىل دراسة التركيب يف السياقات الكالمية املختلفة
ن جوانب وما تطرقي هلذا العنصر إال من أجل تبيني خفايا اهليكل العام للنحو والبالغة العربية وما حتويه م      

وظيفية ، فأكرر من جديد أن علم املعاين هو املدخل احلديث لألسلوبية الوظيفية، إذ حرس  علم املعاين علـى  
  ".أي احليز التواصلي أو املقام"وظيفة التواصل العام  إىلالعالقات الوظيفية داخل النسق اللّغوي وجتاوزها 

نة الربط يف التركيب القرآين، فأمهية هذا الربط يدفع التفكك بعد هذه اجلولة يف التراث نعود إىل مفهوم قري     
فعالقة الربط ووظيفتها إنعاش الذاكرة الستعادة مذكور سابق، بواسطة ) إذا طالت خاصة ( مل اجلبني أجزاء 

 واألصل يف الربط أن يكون بإعادة اللفظ وحيدث هذا النمط كثريا يف القرآن) القرينة( إحدى الوسائل اللفظية 
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ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى   «:الكرمي حنو قوله تعاىل
ذكر الكذب ثالث مرات عوضـا   )2( »اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ

وقد تكون إعادة الذكر لسبب فرعي يضاف إىل الربط كإرادة تأكيد الربط قـال   -" ه ويفترونهلتفترو" عن 
وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو مـن الْكتـابِ    «:تعاىل

مو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيونَولَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم و3(ا ه( تكرار
وقد يكـون   ،)لتحسبوه منه (الكتاب ولفظ اجلاللة ثالث مرات، مع تقارب املسافة وإمكان استعمال الضمري 

وا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَالًا من اللَّه والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَع « :ألمن اللبس كما يف قوله تعاىل
يمكح زِيزع اللَّهو «)4 (نكاال من :" فلو وضع الضمري موضع ثاين لفظي اجلاللة، ألصبح مجلة حالية والتقدير

  .تغري األحوال ولكان املعىن أن كسبهما النكال مرتبط حبال عزة اهللا وحكمته تعاىل عن". اهللا وهو عزيز حكيم 
قُـلِ اللَّهـم مالـك      « : وقد تكون إعادة الذكر الختالف املدلول املذكور األول عن الثاين حنو قوله تعاىل

خير يدك الْالْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء بِ
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن«)1 (مللك األول معطى والثاين مرتوع والثالث ملكوت اهللا، كما ختتلـف مـن   ا

كما قد يفي إعادة املعىن عن إعـادة اللفـظ   . داللتها بني ملك متسلط وملك خملوع وبني عزيز وذليل"تشاء "
صـلح  وق د   )2(»  ن فيها بِإِذْن ربهِم تحيتهم فيها سـلَام خالدي  «: حنو قوله تعاىل) باب املبتدأ واخلرب (

وصلح ذلك لربط اخلرب باملبتدأ ألن اخلرب هو عني املبتدأ واخلرب وصف للمبتدأ .تعويض لفظ التحية مبعناها السالم
  .يف املعىن 

  

عادة ذكر صدر الكالم بعد أن حـال  وهو نوع من إعادة الذكر إلنعاش الذاكرة وهو إ(وهناك التكرار        
خـرب أو فاعـل            ( ، أو ضعف العالقة مبا يتبعـه مـن    انبينه وبني ما بتعلق به فاصل طويل جعله مظنة النسي

مبا يليه وينتمي إليه، ومن شواهد ذلك قولـه  . وبإعادة صدر الكالم إىل الذاكرة اتضحت العالقة  )أو جواب
لَّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم من بعد ما جاَءتهم الْبينات ولَكـنِ اختلَفُـوا   ولَو شاَء ال«   :تعاىل

 رِيدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكلُوا وتا اقْتم اَء اللَّهش لَوو كَفَر نم مهنمو نَآم نم مهننالحـظ  ، )3(»فَم
  :لسببني "لو شاء "تكرار

  .ال يدري ارتباط ثانيهما بعناصر اجلملة  ،" لكن:"وقي توايل استدراكني بـلت -أ

                                                
  .116: النحل  - 2
3   - 78: آل عمران.  
4 -   38: املائدة.  
1 - 26:  آل عمران.   
  .23:الرعد  – 2
  253: البقرة - 3
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  .إرادة التذكري بصدر اآلية بعد أن بعد به العهد يف الكالم -ب
ب كَرِيم قَالَت يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتا«   :اللبس حنو قوله تعاىلالتكرار ألمن  كما يكون     

ت يـا أَيهـا   إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  أَلَّا تعلُوا علَي وأْتونِي مسلمين قَالَ
 وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط تا كُنرِي مي أَمونِي فلَأُ أَفْت4(»الْم(لظن أن  " قالت"ل فلو مل يتكرر الفع

  . من كتاب سليمان ، وقد يكون التكرار مع غري طول  الفاصل إلرادة التوكيد ) أفتوين يف أمري( عبارة 
  ألن الضمري إذا اتصل أضاف إىل  -كما رأينا سابقا –أنواعها بومن أهم ما يغين عن إعادة الذكر الضمائر    
أن هذه العناصر الثالث من مطالب –من جديد -"متام " ويقول " االقتصار" عنصرا ثالثا " اخلفة واالختصار " 

       :يف قولـه تعـاىل   )األشخاص( ولنأخذ هذا الشاهد القرآين لنرى أمهية الربط بالضمري .  االستعمال اللّغوي
»  اهنا فَتمأَن وداود ظَنواجلـدير  ) استقباحا لإلظهار(والضمري حل حمله  دفتنة وقعت على داو و) 5(»و

يف كل " املطابقة"بالذكر أن الضمائر تصلح للربط ،إذا صح أن حتل حمل ما نابت عنه،فهل يتحقق هذا الشرط 
  ؟)6(احلاالت يا ترى 

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء  «:حنو قوله تعاىل) القصد(دون املعىن  حتقيق املطابقة يف اللفظ
تاُء وشت نلُّ مذتاُء وشت نم زعتاُء وشت نمم لْكالْم زِعتؤيت امللك مـن  (يف  )2(لذا استلزم التكرار  )1(»ن

  .رإذن إقرار على وجود تكرا- )3(يمعظوهذا للتضخم والت)تشاء وترتع امللك ممن تشاء 
 جيـب إجيـاد  كإرادة وصف املرجع، حينها  وقد يتحدد القصد لكن يوجد معىن إضايف يستحق أن يتضح    

ملوصولة أو امسـا  أل اأو وصفا متصال بـ -وموصوال يعود عليه –وسيلة أخرى  كأن تكون إشارة إىل املرجع 
  -واصفا للمرجع، ويكون دليل الربط يف كل واحدة منها، وصحة حلول الضمري الرابط دون تغيري املعىن

والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئك « :  القرآن الكرمي قوله تعاىليف )1∗( )ومن شواهد الربط باإلشارة
إِنَّ الَّذين َآمنوا «   :كما يف قوله تعاىل،"لئكأو"إذ يصلح الضمري أن حيل حمل اإلشارة4» أَصحاب الْجحيمِ

ةرِيالْب ريخ مه كأُولَئ اتحاللُوا الصمعو «)5  () هم + الربية (.  
                                                

4   –   32- 29 النمل   
 .24:ص - 5

  .116ـــ 109البيان يف روائع القرآن ، ص   : ينظر ، متام حسان  - - 6
  
  .26: آل عمران  -   1

  .119ـــ116البيان يف روائع القران ،ص : متام حسان  ینظر، -  2
  .197ص ، 1ج) ت.د(صفوة التفاسري، شركة شهاب اجلزائر : حممد على الصابوين -3
∗ 1 - ا إىل مذكور سابقأإىل  تنبغي اإلشارةاستبدال ضمري  و ،داطراإل  وهناك امكانية ،نه على الرغم من داللة اإلشارة على احلضور وإشار

 . 121ص  ،متام حسان البيان يف روائع القرآن،ينظر  .الغائب ا يف كل موقع تربط فيه بني عناصر اجلملة
  .86: املائدة – 4

5 – 7:البينة. 
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ودليل صـحة الـربط   ،ويكون عند إرادة وصف املرجع بصفة تدل على مدحه أو ذمه :الربط باملوصول  -
باإلظهار يف مـواطن  " البالغيون "وهي ما أمساه.أن يصلح لضمري الغيبة أن يعاقبه يف موقعه  كذلك باملوصول
إمنا  ؛م الظاهرسا حتليليا آخر ال يتعلق مبسألة اإلظهار، وال اال بوصفيته يعطي املسألة وجه "متام"و )∗2(اإلضمار 

هي اختيار ضمري موصول ليحل يف موقع ضمري شخصي بسبب مطابقة القصد و اخـتالف اللفـظ، وكـال    
  :عوض عن إعادة الذكر ومن شواهد ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعاىل) املوصول، الشخص ( الضمريين

 » لَى عتإِذَا تقُلْ و لْهدب ذَا أَورِ هغَي َآنبِقُر ا ائْتقَاَءنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتَآي هِملَي
لَهدي أَنْ أُبكُونُ لا يم « )6( هم "وض ضمري موصول بضمري الغيبة يعقال الذين، فصلح هنا أن :أي قالوا    "

دلت على وصف املرجع، بصفة تدل " الذي " ا أوكما )  ل إىل الضمري املوصول العدول عن الضمري املتص( 
  -ال يرجون لقاءنا –على الذم 

  :كلفظ  7وقد يؤدي عدم املطابقة يف اللفظ إىل الربط بلفظ فيه مدح أو ذم ولكنه ال يعد من الصفات املشتقة
أي فقـد  1.)1( رح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُـه إِنْ يمسسكُم قَ «ومن ذلك قوله تعاىل..."،أئمة " قوم " 

وتفاديا هلذا جيء بلفظ سهم ألن اختالف اللفظ إلسناد ضمري املخاطب ليمسكم وضمري الغائب م: )∗(مسهم 
، لتمييز " الـ"لتعريف ، وسنعرض البيان التايل ألنواع "الـ"القوم ،وقد يكون الربط يف بعض احلاالت بواسطة 

  :الربط من غريها وداللة كل نوع صور
 الــ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
∗2-  بإعادة املعىن اإلفرادي غري اإلسنادي ، وهذا أكثر خفاءا من إعادة املعىن اإلسنادي، وملا كان من مهمة الضمري الربط ، وهذا ويكون ذلك

إىل اإلعتداد بالربط بالظاهر ليكون " متام"األخري كناية عن االسم الظاهر ومن هنا يكون اإلظهار أصال واإلضمار عدوال عن األصل وهذا ما دعى  
 .92- 90اخلالصة النحوية، ص : متام حسان  ،ينظر. الربطأصال يف

6 -   15: يونس.  
  .127ـــــ119البيان يف روائع القران ،ص : متام حسان  ینظر، -  7- 

  
  .140:آل عمران – 1
∗  - تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري : ناصر السعدي بن الرمحان  دعب .ال يرجون ا فأنتم وإياهم قد تساويتم يف القرح ولكنكم ترجعون من اهللا م

 .150ص ،كالم املنان

  للتعريف  موصولة

  للجنس  للعهد

  مطلق  نسيب

  للعهد الذكري  للعهد الذهين  للعهد احلضوري
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  )2(الربط بواسطة ال التعريف

  ) األصل والنقل(للبنية وبنوعيه  يإذ يتعدد املعىن الوظيف –البنية–هذا البيان يذكرنا باملبحث األول     
ر الوظيفة اليت حيملـها  أو باختالف املعىن لنفس املبىن ، حبسب السياق الذي يرد فيه ، فيظهر من كل هذا دو

ركز  على وظيفة الباب النحوي داخل السياق والنمط التركييب  كمـا  " متام"املبىن أو العنصر النحوي إذ إن 
  : يستنتج  ما يلي

  . تربط إذا كانت موصولة أو للجنس النسيب أو للعهد الذكري"الـ" -أ
فهي ال تربط ، وذلك إلشـارا يف هـذه   أو الذهن –أو للعهد احلضوري أما إذا كانت للجنس املطلق  -ب

  .سبق ذكره ا م إىلحقيقية ال تشري إىل  كيان آخر وال  إىل–خرية األ–األنواع الثالثة 
  .)املوصوله، اجلنس النسيب، العهد الذكري(السياق  يف قوة ضمري الغائب يف   ربط اياألنواع الثالثة اليت   -
فهو تقسـيم غـري   –دون املطلق  )∗(، ونسب الربط إىل اجلنس النسيبمطلق ونسيب  إىلرمبا تقسيم اجلنس و   

  :الم الرابطة حنو قولبه تعاىل لذا دل املفهوم النسيب على اجلنس صح أن تلحقه اإف، "متام"تقليدي من تصنيف 
الـربط   إىلوإضافة ،ابطة هنا ر" الـ"أي أرحامكم ) 1(» مثْلُه قَرحيمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم  إِنْ « 

  :بالضمري ، فان هناك قضيتني مهمتني البد من ذكرمها 
  .رتبة الضمري واملرجع-أ

  فهل من الضروري ذكر املرجع يف الكالم ؟ . قرب املرجع وبعده-ب

                                                
  .129البیان في روائع القرآن،ص : ینظر ،تمام حسان  – 2
  
  

∗-  كل رجل ، لكن النفس تنتمي إىل قسم من األجناس ال يستقل بالوجود :كل نفس ، والرجل: كال النوعني من الكليات املنطقية ، فالنفس مثال
 ترجل فالن كنفس فالن ، والنسبة إحدى العالقا: فة إىل أي نفس ، أما الرجل فهو مفهوم غري إضايف فال يصح أن يقول املطلق، إمنا فهمه باإلضا

   130البيان يف روائع  القرآن،ص: متام حسان . يفهم بالنسبة للزوجة: العقلية تفهم األلفاظ يف إطارها حلقولنا الزوج 
1 –  1: النساء  
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 الن املرجع اخلارجي   كما هو مـبني : هو املرجع اللّغوي داخل النظام نفسه " متام" املقصود باملرجع عند     
يؤمن باعتباطية العالقة بني "  متام" ألن،Ogdenو Recherd" واوقدن" ريتشارد:" يف نظرية املعىن عند كل من 

 "متام"نأو–الضمري من القضايا املهمة اليت عرفها النحاة بفال حاجة للمرجع اخلارجي والربط  ،الدال واملدلول
مصدر  إىلبق ، أم تعودوا على إرجاع الضمري وهذه البصمة ال غرو عليها يف كل ما س-يؤصل دائما للنحاة

فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا  « :من الفعل غري مذكور يف اجلملةحنو قوله تعاىل " متصيد
جِزِي اللَّهعم رغَي كُممري إىلأي فتوبتكم خري لكم ، فاستعمل الفعل وأرجع الض، )   2(»  أَن  

أي )  3(» وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُـم   « :وقوله تعال)غري مذكور ( مصدر فتوبتكم  
علـى املصـدر    " هـو " ففي كلتا احلالتني نالحظ عودة الضمري الغائب  ،فإخفاؤها وإيتاؤها الفقراء خري لكم

أو قد يكون له مرجع " صريح" تايل فإن الضمري قد يكون له مرجعا الوب،"إيتاؤها– ااختفاؤه–توبتكم "املتصيد 
فَلَـا أُقِْسـم بِـالْخنسِ      « :من الفعل ، وقد تدل عليه قرينة السياق العام للكالم حنو قوله تعـاىل  " متصيد" 

 هإِن فَّسنحِ إِذَا تبالصو سعسلِ إِذَا عاللَّيسِ وارِ الْكُنولُ  الْجولٍ كَرِيمٍ )القرآن الكريم( لَقَوسر 
ولَقَد  ) محمد( ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ مطَاعٍ ثَم أَمينٍ  وما صاحبكُم بِمجنون  )جبريل(

َآهرأى محمد جبريل(ر (وا همبِينِ وبِالْأُفُقِ الْم )محمد ( ِبِ بيلَى الْغع وا همـنِينٍ وض ) قـرآن (
 وونَ إِنْ هبذْهت نجِيمٍ فَأَير طَانيلِ شأَنْ  ) أي القرآن(بِقَو كُمـناَء مش نمل  ينالَملْعل كْرإِلَّا ذ

يمقتسي «)4 (" لقد تكرر ضمري الغائب يف قوله ) عالقـة   دون تقدم مرجع عليه إمنا) إذ هو-وما هو-رآه–إنه
 املرجـع  هو الذي دلتا علـى –معىن كلمة ما ال يتحدد إال مبا جياورها فالتركيب داخل السياق  يجةنت الترابط

إِذَا أَخرج يده لَم «   :ظهر مرجعه كما قوله تعاىل وقد ال يجمنون ) : وما هو( اإلشارة إليه بعد الضمري ك
وهي موجودة يف اآلية ما قبلـها  – لفظ الضمآن إذ ال جتد قبله ما يصلح مرجعا للضمري إال )1( » يكَد يراها

السياق  إىلوهذا دليل على أن القرآن يفسر بعضه البعض ، وجتاوز الشرح من خالل نظام القرائن داخل اجلملة 
  ويبقى سؤال آخر هل يتحتم عند ذكر املرجع أن يتقدم هذا األخري؟ -بأكمله

  ) وأصل الرتبة–اللفظ ( هناك عامالن يتحكمان يف رتبة الضمري واملرجع  
إِنَّ قَارونَ كَـانَ مـن قَـومِ     « :فاألصل أن يتقدم املرجع لفظا ورتبة ويتأخر الضمري ، حنو قوله تعاىل -

ـ  موسى فَبغى علَيهِم وَآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوُء بِالْعصبة أُولي الْقُـوة إِذْ   ه قَـالَ لَ
ينالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت هميعود على قوم موسى ويف آتينـاه  " كان"، فهناك ضمري يف  )2( » قَو

                                                
   :.3: التوبة – 2
  .271:بقرة ال - 3
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وهـل  -عكس ما رأيناه يف ضمري الشـأن –فكل املراجع هنا تقدمت لفظا ورتبة على الضمري ...على قارون 
  قرب مذكور؟أ إىليتحتم آن يعود الضمري 

، وذا أال خيرج عن " العالقات النحوية " مبدأ عام ، يشمل مجيع  إىلجابة عنه اإل" متام"ا األمر حييل حىت هذ-
املختلفة داخل السياق ،هي الكفيلة بإجرتاء هذا معناه الوظيفي ، ألن نوعية العالقة بني البىن واألبواب النحوية 

-احلفاظ على املعىن دائما–فإذا أمن اللبس  – لعلى حسب متطلبات النظام واالستعما) القرب البعد(النوع 
الصفة -املبتدأ باخلرب( فإنه ميكن للمتكلم أن ميارس يف شأا قدرا من احلرية يباعد به بني طريف العالقة ، كعالقة 

ـ     « :قوله تعاىل كما يف الفصل بني الصفة واملوصوف مثالف) .باملوصوف ع كُمنيـأْتـي لَتبرلَى ومِ قُلْ بال
  ) .عامل الغيب( ، والصفة ) لفظ اجلاللة ( بني املوصوف " لتأتينكم "، إذ فصل جواب القسم )1( »الْغيبِ 

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَـم    « :كما يفصل بني احلال وصاحبه كما يف قوله تعاىل 
، واحلال ) مل جيعل له عوجا( حبال أطول منها) الكتاب( وفصل بني صاحب احلال )2( » يجعلْ لَه عوجا  قَيما

  ...)∗()قيما(  األخرى املقصودة
من االستعمال يسمح حبريـة   امعين اة السياق ألا تفرض منطنهي املقصودة بقري" الفصل"ومثل هذه العملية -

    -التصرف إذا أمن اللبس حبسب متطلبات املعىن واالستعمال
   لَقَد كَانَ في يوسف  « :كما يف قوله تعاىل )3(أبعد مذكور  إىل  وهناك حاالت يعود فيها الضمري

فالضمري الـذي يف  )4(  » َآيات للسائلين  إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إلى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ
لكن السياق على املعىن ( الضمري  إىلمع أن السائلني أقرب " أبينا" ينة لفظية قالوا يعود على اإلخوة ،وذلك بقر

  :املقصود فحىت الرتبة ال تلعب دورا ألن السياق حيتويها مجيعا ،ويستنتج مما سبق ما يلي 
 :الربـط باألداة -1

فـردات يف حيزهـا    صلة بني كـل امل الكل أداة داخلة على اجلملة إلفادة معىن ، فهي رابطة تقوي ا       
  ...والنهي واالستفهام والتعجب مويصدق ذلك على النفي واألمر بالال

فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ فـي   « :قوله تعاىل  كما:الربط بأداة النفي -أ
 جت حل كل واحد من هذه الثالث ، نفيا يرقـى  نف" فال" فحرف النفي هنا ينفي كل ما يف حيزه ، )5( »الْح

                                                
  .03: سبأ  - 1
  . 2-1: الكهف  -   2
  .كما يكون الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه، وبني اجلار وارور ومتعلقه - ∗
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أليست هذه النقطة -)خربيا يف الشكل ، إنشائيا يف املضمون( مستوى النهي مما جيعل األسلوب اخلربي هنا  إىل
  .ةالتوليدية من خالل البنية العميقة والسطحي ةوهذا التحليل هو املعتمد عليه يف املدرسة التحويلي

بـني   فتـربط )1( » لينفق ذُو سعة من سـعته  « :كما يف قوله تعاىل :  ارعالربط بالم األمر واملض-ب
ما يعرف باسم جواب األمر وجوابه  إىلربطها هذا  دىلكن يتع )والفاعل  ذو  ،فعل ينفق ( عنصرين اإلسناد 

   ."فليعرف كل امرئ واجبه حيمد" مثل 
الرتفع املضـارعان  " ال"فلو حذفت )2( » لَا تمنن تستكْثرو « :كم يف قوله تعاىل  :الربط بال الناهية -ج

  .واألصح استكثارا حاال ال جواب
ما يف حيزه مشموال باملعىن كل ويربط هذا األخري بني عناصر اجلملة حىت ليصبح :  الربط حبرف االستفهام-د

  ."أين كان هذا" ما كان هذا ؟:  حنوالعام ، الذي عرب عنه احلرف 
ولَو شـاَء   « :وقوله تعاىل : إذ يربط الشرط بني الشرط وجوابه ، كما يف قوله تعاىل :  ربط بالشرطال-هـ

ربطت بـني عناصـر   " لو" إىل معىن املصدرية فإن " ما"فلوال وجود األداة لتحولت )3( » اللَّه ما أَشـركُوا 
  .اجلملة

        :ومن ذلـك قولـه تعـاىل    ) ال وله جواب ال قسم إ( يربط بني القسم وجوابه  :الربـــط بالقسم -و
فلو مل تكن أداة قسم ألصبح الضمري أنه  )4( » فَورب السماِء والْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ «

  .)ونتنطق...حلق إنه( عائد على رب السماوات واألرض ، لكن وجوده ربط بني القسم وجوابه 
  )5(» وما أَدراك ما هيه  « :كما يف قوله تعاىل :  بط بأداة التعجبالر-ن
  : األدوات الداخلة على األجوبة وهلا وظيفتان أساسيتان الربط ب-ز
مـن  " متام حسـان " وهذه النقطة تزيدنا بقينا من اقتباس   الربط واتضاح أن الكالم يأخذ بعضه جبز بعض -

  ."عبد القاهر اجلرجاين " ، وخاصة من لدن النحوي البالغي التراث النحوي والبالغي معا
 إىلجيعل األداة الداخلة على اجلواب ، قرينة على أن ما بعدها جوابا وليس غري ذلك إذا نظر :  أمن اللبس -

ن أمجلة جواب الشرط ، فإن دخول الرابط عليها وقاعدة ذلك تدخل حتت مبدأ املعاقبة إما أن يصلح اجلواب 
  إِنْ تنصـروا اللَّـه   «   :رابط يتضح به أنه اجلواب حنـو قولـه تعـاىل     إىلل الشرط فال حاجة له حيل حم

كُمرصنفيمكن للجواب أن يكون شرطا كما يف  قوله تعاىل)6( » ي  :  »   ـبفَلَـا غَال اللَّـه كُمرصنإِنْ ي      

                                                
  .07: الطالق  -   1
  .06: املدثر  -   2
  .107: األنعام  - 3
  .23: الذاريات  -   4
  .10: القارعة  -   5
  .07: حممد  -   6



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  152

فـال   ،النافية للجنس" ال"فهو مجلة امسية منسوخة ب-خرياأل–، أما جواب الشرط يف الشاهد الثاين )1(» لَكُم
فبحذفها يتغري معىن اجلملة والتقدير إن ينصركم اهللا فال غالـب  " ءالفا"بط االرلذا وجب  تصلح ملعاقبة الشرط

من علل النحو ، يكفي أن  ةإذا كان الطرد عل" متام" ويف هذا الشأن يقول  .حاال–ال غالب لكم –لكم لتصبح 
فهذه القاعدة -للبس على بعض احلاالت للقول ، بطرد اتصال الرابط باجلواب، إذا مل يصلح ملعاقبة الشرطيرد ا

 سإذ الشاذ حيفظ وال يقا ")سيبويه"البصرة وعلى رأسهم( ه النحاة القدماء ب إن صح التعبري هي عكس ما قال
نا يظهر املنهج الوصفي الذي يدرس ما يصرح بتحكيم االستعمال وإن قل على القاعدة ، وه" متام" عليه  لكن 

وهذه املفارقة بني القاعدة واالسـتعمال  ) التداول( وظيفي الهتمامه مبستوى االستعمال وهو كائن وموجود ،
     ، )2(كما هو الشأن عند اللسانيني العرب احملدثون ، هي اليت أثارت جدلية الوصفية واملعيارية يف النحو العـريب 

الذي عرفه الللغويون والنحاة ،والفقه وأصوله،ومتام مل خيرج عن دائرة القيـاس   بالقياس ضيةهذه الق تذكرناو 
ورمبا هذه الفكرة ) وهنا يظهر البعد الوظيفي وقيمته( من نوع آلخر ال حيكم القاعدة بل االستعمال لكن قياس 

يف عرف النحاة إمـا   القيا س« : )∗(عن الفرق بني وجهني من وجوه القياس" األصول" متهيدا ملا قاله يف كتابه 
وإما من قبيل القياس النحوي ، واألول هو انتحاء الكالم العرب ، وذا املعىن ال  ،الستعمايلامن قبيل القياس 

وهذا القياس هو احملمول به يف –يكون حنوا بل تطبيقا للنحو ، وهذا القياس هو وسيلة كسب اللّغة يف الطفولة 
أما القياس الثاين فهو النحو كما يراه النحاة ، وإذا كان األول " تشومسكي "توليدية عند املدرسة التحويلية ال

  . )3(»هو االنتحاء فإن الثاين هو النحو
وأخريا تأيت احلروف الداخلة على املفرادات إذ لكل منها اجتاها اخلاص يف الربط بني مدخوله وعناصر اجلملة -

  .األخرى
 ):ا يف ذلك مثاال فيما سبقوأوردن( الربط حبرف اجلر-2
التشريك ، الترتيب ، التعقيـب ، التراخـي ، أو االضـطراب، أو    ( من جهة  :الربط حبروف العطف -3

لوظيفة الربط يتضح حني  اومن آدائه ،وبعضها ربط باإلجياب وأخرى ربط بالسلب) االستدراك أو التسويف 
انظُروا إلـى ثَمـرِه إِذَا    « :ما يف قوله تعاىل تتعدد احتماالت العطف ، لكن القرينة حتول دون ذلك ك

 هعنيو رأي داخل السياق ال املفردة،  ويضيف كلمة -من الناحية التركيبية الصرف" الينع"إذ يصلح )4( »أَثْم
                                                

  .107: األنعام  -   1
   .137ـــ135ص  ،البيان يف روائع القرآن  :ينظر، متام حسان  -2
، وفرع ) املقيس عليه(أصل : يف أصوهلا على وجوه كثرية ، والبد للقياس من أركان أربعة جيري مصطلح القياس عند النظر يف القواعد العربية  - ∗
هو الذي يوجد معه احلكم وتفقد املناسبة يف العلة  ( قياس العلة ، قياس الشبه وقياس الترك ، وهذا اخلري : حكم وهو أقسام منها ( وعلة ) املقيس( 

اجلماعة اللّغوية وخاصة يف عملية واكتساب اللّغة إذ تقوم على أساسه ، وهو عملية إبداعية ، من حيث أنه وهو عملية عقلية فطرية يقوم ا أفراد 
، 1ج ،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة.التحليل الداليل إجرءاته ومناهجه : كرمي زكي حسام الدين ،يضيف للغة صيغا وتراكيب جديدة ، ينظر

  .23- 19ص،2000ط
  .151ص) حنو ، فقه اللّغة ،البالغة ( صول دراسة إبستيمولوجية األ: متام حسان -3
  .99: األنعام  -   4
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على ما أضيف أليه الثمر       أن تايل ميكن أن يعطف على الثمر كما يصلحالكلمة الصرف تأكيدا على السياق ، وب
والقرينة من االستعمال اللّغوي تثبت أن العطف عن الثمر ، والواو ربطت بني الثمر و الينع   " ضمري الغائب  "

  -وسنرجع لشرح هذه القضية حلقا–للشجر  كإذ يقال الثمر يانع وال يقال ذل
زلْنا علَيك طه  ما أَن   « :كما أن حروف أخرى حتمل معىن حروف اجلر بواسطة النقل كما يف قوله تعاىل 

  ". لكن" هنا كانت مبعىن " إال"لكن تذكرة ، فـ أي ؛،)1( » الْقُرَآنَ لتشقَى  إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى
خالدا إال حيضر  مل" وإذ تربط بني املستثىن واملستثىن منه على سبيل اإلخراج حن:  الربــــط باالستثناء-4

   .)احلاضرون(واملستثىن منه ) خالدا( إذ ربطت بني املستثىن 
 :    يربط بني ما أضيف إليه ، وبني متعلقه سواء أكان فرادا أم مجلة كما يف قولـه تعـاىل   :  الربط بالظرف-5
 "اذكـروا  "بني املشعر ومعىن احلـدث يف " عند " إذ ربطت  )2( » فَاذْكُروا اللَّه عند الْمشعرِ الْحرامِ «

  .)3("املشعر"ار فجعلت الذكر يف جو
وكانت للربط جبامع االشتراك بني العنصرين اللّغويني يف حمور واحد من حماورها،وهـذا   :الربط باملطابقة -6

صنف واحد وارتباط أحدمها باآلخر  إىللتصنيف حيمل يف طيه دعوى ضمنية بانتماء كليهماااالشتراك نوع من 
ـ ويظهر هذا من خـالل إ "...ت التثنية والتعريفإذ يعرف القارئ أين يضع حروف املضارعة ، وعالما  دناس

األمساء  فبالرغم من أن داللة الضمري ثابتة لكن يف االسم الظاهر مرونـة   إىلو  ،الضمري إىل األفعال وتصريفها
–مرونة النظام اللّغوي حلرية االختيار والتصرف –بسبب ما يلحق به من هذه العالمات ، وفائدة هذه املرونة 

  .      املطابقة اليت تعد وسيلة من وسائل الربط إىلوالوصول 
ال يف النواسـخ  إالظروف يف ال وومسرح املطابقة هو الصيغ الصرفية والضمائر ، فال مطابقة يف األدوات       

يلحق  إال ما( املنقولة عن الفعلية ، فإن عالقتها السياقية تعتمد على قرينة املطابقة ، أما اخلوالف فال مطابقة فيها 
  . )4(العالمة اإلعرابية ، الشخص العدد ، والنوع ،التعيني :" وتكون املطابقة يف )من تاء التأنيث " نعم"

ذلك ما بـني   إىل، ويضاف  )التذكري والتثنية والرفع والتعريف (وهناك مطابقة بني اإلشارة والبدل والنعت يف
  .النعت واملنعوت واملضارع من مطابقة يف الغيبة 

فهو يثىن وجيمع، لكن " عصبة"ومن حماور املطابقة ما يكون نتيجة للمعىن املعجمي للكلمة املفردة كلفظ       
إِذْ قَالُوا لَيوسف  «:معناها  املفرد يدل على مجاعة ، لذا أجاز اإلخبار به عن ضمري املتكلمني حنو قوله تعاىل

ـ  صع نحنا ونا مإلى أَبِين بأَح وهأَخةٌوال تعـرب عنـها    ) 1(وهذا يدل على أن املطابقة  والربط ) 5(»  ب
  .بكلمات فقط  ةالضمائر والعالمات الالحق
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  .198: البقرة  -   2
  .140ــ137ص   ،البيان يف روائع القرآن :متام حسان ،ينظر - 3
 .212-211ص  ،اللّغة العربية مبناها ومعناها  :متام حسان،ينظر - 4
  .08: يوسف  -   5
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  :وجيسد ما سبق يف اخلطاطة اآلتية 
  الربط                                       

  
  
  

                                                                                                                                                   
  .145ـــ140ص   ،ظر متام حسان البيان يف روائع القرآنين:  1

 ملفوظ
  ملحوظ 

إدراك العالقة بني اجلملتني 
-التفسري: كعالقة 
-التفصيل-السببية
تقدير -اإلبطال
 ...)احلذف

  يف السياق يف مجـلة 
  اإلشارة إىل ما سبق -1
  إعادة صدر الكالم-2
   اإلشارة إىل ما يلي-3



 "تمام حسان" اإلجراء الوصفي ا لوظيفي لدى                                  :                                      الفصل  الثاني

  155

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1(  الربط وأنواعه                                               
وهي كلها جتري على مستوى السـياق   ،وهذه اخلطاطة قد خلصت ظاهرة عالقة الربط بأنواعها املختلفة    
ال خيرج عن إطار " متام"ء الوظيفي لدى راجكلها ظواهر جتري داخل التركيب فاإل،صياغة والسبك والربط وال

، ووظيفة الباب النحوي داخل البنية اللّغوية وأهم نقطـة جيـب   syntagmatic) السياقية (العالقات النحوية 
 من قةىثقرينة الربط، وعل+النمط التركييب+الرتبة +باعتبارها مبىن وشكل  ؛التركيز عليها هي تداخل كل بنية 

وتكاملـه ، إذ  ة النحو العريب يعلى وظيف اا سبق وهذا ما يزيدنا إصرارمبأن التايل من العناصر سيكون ذو صلة 
فكيف ألسلوبية تنطلق من حنـو  .يشمل املستويات اللّغوية املختلفة ويربط بني املعىن واملبىن ، الشكل والداللة 

  .عالقاته املختلفة ال تكون أسلوبية وظيفية و وظيفي
  :قرينة النظام يف التركيب القرآين:امســث اخلـــاملبح

                                                
 .89ص ،اخلالصة النحوية: متام حسان   1
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      :ميكن فهم النظام على وجهني   
ها عن األخرى تقدميا تأخريا وفصـال  كل من فتختلف طريقةلة ما،ام من الطرق املمكنة يف رصف مجتضال -أ

وهو ذا املعىن أقرب إىل اهتمام ".التوارد"ام اصطالح تضمن الرع لم جرا وميكن أن يطلق هذا الفوه...ووصال
  .نحوية دراسة العالقات ال إىلدراسة األساليب التركيبية البالغية اجلمالية منه 

 القتضـاء الوجـودي  ا على وجـه  يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر:الوجه الثاين  -ب
العدمي ،فإن هذا اآلخر قد  ءاضيستلزم وجود عنصر حتليلي ما انعدام عنصر آخر على وجه االقتعندما التنايف،أو
  دمي على سبيل التقدير بسبب اإلستتار دل عليه مبعىن عيدل عليه مبعين وجودي على سبيل الذكر أو ي

  :فصله هذا بنظره عامة على أهم اجتاهات الدرس اللساين احلديثل"متام حسان"،لقد مهد)1(أو احلذف
يف " بلوم فيلـد " واليت شهر روادها بإغراق النبويني األمريكيني"التوليدية "،مث املدرسة"البنوية"املدرسة: أوهلما 

 وأنشأ التوليديون مذهبا خاصا يفرقون به بني–ذكر هذا سابقا و–اية الكلية إىل املبىن جتاهل املعىن وتوجيه العن
ألا فكرية منطقية خالصة وبنية أخرى سطحية ، وهي واحدة من ؛نية عميقة ال تصلح أن توضع يف كلمات ب

  .إمكانيات التعبري عن البنية العميقة يف عناصر لغوية
ـ ي مألن الـنظ "مام عبد القاهر اجلرجايناإل"دان فكرة النظم عند وهاتني البنيتني مها اللتان جتس م السـبك  ض

النحوية العربية فيها من البنوية والتوليدية ما ة أن النظري"متام"ويقول -وااللتحام ،فاألول شكلي والثاين معنوي
لنظرية النحوية العربية معىن هذا أن ا–ن مميزات النحو العريب م يغين عن التدليل ،وما بقي بعد هذين البعدين فهو

   )2(هذه النظرية من أهم مساا التكاملو لذا فإن ...،وفيها التوزيع  وفيها الوظيفة "املعىن"فها البنيوية والتوليدية 
ينتقد ما فعله الوصفيون ،من تفكيك  أجـزاء منـاذجهم   " د ناردي بو ج"فهذا  فمازالت البنوية تواجه بالنقد 

جيعلون كل مستوى من ،صغرى ،يفرعوا من خالل التصنيف حبسب مساا املميزة  املثالية باصطناع وحدات
جتاهـل   وفية ركالوحدات الصوتية ،والص:"لوحدات الصغرى نظاما من التقابالت املشتركة ا مستويات هذه

الضوابط اليت ا من القواعد النحوية ،بوصفها جمموعة من ءوالعالج الشامل للمعاين ،مث ينتقد التوليديني الذين بد
 تحتدد ما ينتمي ،وما ال ينتمي إىل اللّغة،وأجلوا النظر يف مسألة مشول قواعدهم ،بافتراضهم أن كل املركبـا 

صاحلة أن تستخرج من مكونات أبسط منها باستعمال الضوابط املناسبة إلنتاج مجل ،كما اعتمدوا على املنطق 
  .الذي يتناىف مع زخم اإلاستعمال" املقاليب" الصوري والرياضيات ،حىت وصلوا بعملهم إىل الطابع

،وأن يكـون  )االلتحام(ترابط املفهومي الو) السبك(النظر إىل املشكلة من وجهة نظر الترابط الوصفي :لبديلوا
  ".الداللة النحوية:"هو وموضوع الترابط الرصفي"النحو الداليل:"موضوع الترابط املفهومي هو

  

                                                
  .217-216ص،اللّغة العربية معناها ومبناها:متام حسان ،ينظر- 1
  .147ص،البيان يف روائع القرآن :متام حسان،،ينظر- 2
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  )1("النظام القائم"و" النظام االفتراضي:"فرق بني وكان على املؤلف بعد ذلك أن ي
  
  
  
  
  
  
  

  :فكر البنويني ،فيما خيص حموري"متام "بداية يسوق 
  أو احملور التقليب Diackronic:احملو الرأسي-أ

  .أو حمور التركيب  Synckronik:احملور األفقي-ب
أما العالقات التقليبية تكشف عـن   ، النص الترابط بني املفردات اجلمل وعناصر:فالعالقات التركيبية متثل     

"           تالفونيمـا "التنوع داخل املصفوفة أو اجلدول ، وقد ركز البنويون إليضاح العالقتني على أصول األصوات
)Phonémes   ( األلفونات"وفروعها ")Allaphanes ( ،  ومادام االستبدال يندرج حتت حمور التقليبات ،فـإن

صـالحه  ب مرتبطـا ) احلكم على الصوت ما باألصـالة والفرعيـة   (لفرق بني األصل والفرع البنويني جعلوا ا
،فالفونيمات من حيث هي أصوات ذات مسات وخصائص قادرة على التميز بني الكلمات )2(لإلستبدال أم ال 

اء األخري يشبه بل من حيث ترتيبها وموقعها يف البنية اللّغوية ،وهذا اإلجر؛ال من حيث إبداهلا بفونيمات أخرى
لفكرة   اليت بىن عليها ا وهي) ب.ر.ض(تقاليب مادة (،والتبادل يف االشتقاق األكرب )تقليبات(فكرة التقاليب 

، لكن مل يوفق لربطه بني تقاليب من فكرة التقاليب هذه"ابن جين"كما استفاد ،"العني"معجمه "اخلليل بن أمحد"
متيز كلمة  إىليؤدي (كون له قدرة متيزية حىت يكون فونيميا يأن  والصوت جيباملادة  وداللة واحدة تربطهما 

  .وإال فهي تنوعات أي ألفونات لفونيم واحد )عن أخرى
أقام علمـاء اللّغـة واألصـوات      .ووظيفته اللّغوية ،وقيمته يف  التحليل "للفونيم"على هذا املفهوم  وبناء       
  :كاملة فكان هلا أبعاد على املستوى)*(نظرية 

 يالكشف عن التحليل الفونولوجي عن النظام،الذي تنطوي عليه وظيفة الصوت داخل النظام اللّغـوي أل -أ
  .وهي خطوة حددت معىن البنية حتديدا وظيفيا،لغة

                                                
 .7ص،11998عامل الكتب القاهرة ،ط ترمجة متام حسان  ،،، النص واخلطا ب واإلجراء :بو جراندي د- -1
 148، 147ص،البيان يف روائع القرآن  :متام حسان،ينظر - 2

  ،مقدمة لدراسة علم اللّغة :حلمي خليل ،ينظر- .وهو ثالث ثالثة وضعوا نظرية الفونام،على أسس وأصول موضوعية": روبتسكيت" حدد -   *
  73-69ص 

 تركیب

 تقلیب

Synckronic  

Diackronic   
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واليت متيز فونيما عن آخر ،وعلى هذا فـإن   وهي فكرة املالمح املميزة: تقدمي فكرة أصلية للتحليل اللّغوي-ب
  :يفتنيوظ  الفونيم  يؤدي

  .حني يساعد على حتديد معىن الكلمة اليت حتتوي عليها:وظيفة  إجيابية -1
كمـا أن الفكـرة    )1(وظيفة سلبية حني حيتفظ بالفرق بني كلمة ما من حيث املعىن والكلمات األخـرى -2

  .منطلقها التوزيع الذي يقوم على فكرة اإلبدال واإلحالل 
)Substituation.(يف املورفام"القاف"أكرب كاستبدال لبنةحمل أخرى يف  حيث تستبدل وحدة لغوية)ن/ب)قام /
وتظهر أيضا هذه العالقة التقليبية بني مفردات اجلدول اإلسنادي الواحد من عالقـة  )2()...حام/ (ح/ب) نام(

كتصريف الفعل املاضي مـع  (على خمتلف الصور وذلك بإسناده إىل الضمائر ) فعل(بسبب تقليد األصل رأسية
   .)3()لضمائرمجيع ا

" اإلسناد  التعدية ، الغائية "كعالقة:  فهي عالقة أفقية بني مفردات اجلملة   Synckronicالتركيبية ات أما العالق
ينمي يف داخله العالقة التقليبية ، و يثريها ليعدل الشكل اإليضاحي  او يقول متام أنه وجد يف النحو العريب نظام

  :النحو التايل  اخلاص باحملورين على –"السابق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
         .73ـــ69ص،لّغةمقدمة لدراسة علم ال :حلمي خليل ،ينظر- -1
  29املرجع نفسه ،ص- 2
  .150-149:البيان يف روائع القرآن، ص: متام حسان- 3

 تركیب

 التقلیب

  Synckroniتتابع 

Diackronic  

  تقابل  تكامل

  تضاد بالتنافي   معاقبة التبادل
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    )1( حموري التقليب والتركيب بعد التعديل

 
فروع على العالقة التقليبية ومجيع ذلك يقف  )1∗()التكامل-التضاد-املعاقبة(على حسب املخطط فإن كال من 

والتركيـب   التقليـب :بإزاء التتابع الذي هو مظهر العالقة التركيبية ،أما قد وضح اجلانب النظري لكل مـن 
  :يف النحو العريب"التتابع "يكشف عن جماالت املعاقبة والتكامل و" متام"راح

،مبعـىن أـا تصـلح    "روف اجلر عن بعضها البعض حكنيابة " عن عنصر  وذلك عند نيابة عنصر:املعاقبة-1
عاقبة الوصـف  كاإلغناء،وم: تفهو يقع موقعه ويؤدي وظيفته ،وذلك ما يلمح يف مفهومها:وبالتايل ،للمعاقبة
ويتفنن فيه فقد خيتار حرفـا  ؛إذ أن هناك بعض االختالف يف الكالم الذي يستعمله صاحبه  )2)(2 ∗(.....للفعل

ختلف عن اليت يسعملها " اءببال" داللة معينة فالظرفية اليت يستعملها  أو  على حرف ، أو لفظ على لفظ ، ألداء
اللّغة ، و هذا واضح يف اإلسـتعمال  ته داللة معينة مما استعملأو قد خيص احلرف باستعمال معني أو " يف "بـ 

خصـها مبعـىن   " األعني" لفظ خص بالعيون اجلارية " فالعيون " القرآين ، كما خيص اللفظ باستعمال معني 
الباصرة، و هذا اإلستعمال الفين هو الذي يدفع اللّغة إىل األمام فيجعلها أكثر مناء و غناء و دقة و ختصصـا ال  

  . )3(االستعمال العادي 
اجلملة االمسية و الفعلية العالمة اإلعرابيـة       -كاخلرب و اإلنشاء ( و يتضح يف التقسيمات الثنائية  :التضاد  -2

  ) .و احملل اإلعرايب اخلفة و الثقل ، اللبس و أمنه  
فردات جـدول اإلسـناد         كمشتقات املادة ، و م( :و يكون بني أفراد كل جمموعة من املباين :التكامل  -3

و على هذا فالتكامل مـن قبيـل   ) و مفرادت جدول التصريف ، و القرائن اللفظية ، كل أنواع التقسيمات 
  .التقليب ال التركيب 

ات ، و بني كبو يفهم يف ضوء العالقات اليت تقوم على السطر ، بني عناصر أمناط اجلمل و املر :التتابع  -4 
، فالعالقة تقوم بني كل هذه .... الضمري و مرجعه ، و الرتبة و الفصل و الوصل و االفتقار  التابع و املتبوع و

" متـام  " و نالحظ هنا أن -)4(املواقع ، إمنا تقوم بني عنصرين من عناصر النص أفقيا ، و ال رأسيا يف اجلدول 
ال عند النحاة القدماء و ذلك مثلما هو احل،)نصبني عنصرين من عناصر ال(: استخدم مصطلح النص بدليل قوله

                                                
  .151ص البيان يف روائع القرآن ،: متام حسان -1
حتقق أحدمها امتنع وهو عالقة عنادية بني مفهومني إذا :التضاد/ ل أحدمها حمل اآلخرحيوهو صالحية العنصرين اللّغويني أن ) التبادل:(املعاقبة - 1∗

يف اجلدول اإلسنادي ميكننا التعبري عن (من جمموع الوحدات املتكاملة جمموعة يتمثل ا نظام فرعي من أنظمة اللّغة  يتكون أن:التكامل/ اآلخر
 .الضمائر  إىلتقليب الصيغ املسندة 

 ...ر والذكر للحرفومعاقبة اإلظها.واملصدر املؤول للصريح -احملل للمفرد تمعاقبة اجلملة ذا- 2∗
  .153ــ151البيان يف روائع القرآن ،ص :متام حسان-   2

  .11 – 10ص ، 3معاين النحو  ، ج: رائي سمفاضل صاحل ال 3-
  .153-152،البيان يف روائع القرآن  :متام حسان،ينظر- 4
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من منطلق أن البحث يف النظام االفتراضي يتجه إىل التحليل ، أما االجتاه يف دراسة االسـتعمال فيكـون إىل   
فإن كال اإلجتاهني ال يلغي أحدمها اآلخر ، فـاالعتراف بالنصـية ال يلغـي     -هذا سابقاذكر و  -التركيب

القـرآن  "  تراثنا العريب ما يشري إىل ضرورة اجلمع بني املنهجني و يف-و العكس صحيح-الدراسات التحليلية 
كما أن الدراسات البالغية حتاول االعتداد بالتركيب رغـم  " يفسر بعضه البعض  و السنة تفسر ما يف القرآن 

إن  – ياثللتراث، إذ حياول النقد مبنهج و رؤية جديدة ، فاملنهج التريل صالتأ ينقد كعادته بعد"متام"هذا إال أن
فلم يكن ينظر جلمل النص اللتماس فهمـه  ) طريقة الشرح( من حيث طريقة تناوهلم النصوص  –صح التعبري 

بل كان الشراح يبنون شروحهم على مفردات ،ويغوص يف الداللة املفردة هلذا اللفـظ  ؛بوصفه وحدة عضوية
حىت أن املفسـرين للقـرآن كـانوا    ":"اممت" ويقول.العالقات العضوية بني أجزاء النص  إىلعلى ندرة االنتباه 

  .)1("يفسرون على هدي هذا املنهج
فالنص على هذا نظام قائم أي جيمع من الوظائف اليت توجد من خالل عمليات قوامها احلكم واالنتقاء من بني 

بني اإلمكانات العلم بأولوية االختيار  إىلإذ تبقى معرفة اإلمكانات املتاحة باإلضافة ؛عناصر النظام االفتراضي 
  .ومعرفة أيها أصلح لالستعمال

إنتاج  إىلوالشعرية خاصة ،أن مرتكزات اإلستعمال رمبا أفضت  ويالحظ يف استعمال النصوص بصفة عامة     
مما يـؤثر علـى ثبـات الـنظم      لضرورة الشعريةاو.نصوص خمالفة لشروط النظم االفتراضية ،حبكم الترخص

ومع هذا فـال  -النظم االفتراضية –لدراسته "سوسري"اللسانيات جهدها منذ  وهذا األخري كرست)∗(االفتراضية
تكفي معرفتها ملنح الثاين قدرة على االتصال إال بطريقة ال هي مباشرة وال كافية ، وينبغـي للنـاس معرفـة    

قف بعينه جانب عملهم ملعرفة االحتماالت األوىل باالختيار واألصلح لالستعمال يف مو إىلاإلمكانيات املتاحة 
وهذا  paragmaticsويقصد البعد التواصلي الوظيفي مما له عالقة باللّغة واتمع والتداوليات -)2(ولغرض بذاته

فيكفي : العناصر التوليدية التحويلية إىلأما إذا انتقلنا -.)الوظيفية باألحرى(عن العناصر البنوية يف النحو العريب 
  -"ابن خلدون "كة والتمكن كما هي عندأي مل-أن النحاة قد عدوا للغة سليقة

البنيـة   إىلمعني ، أقرب ما يكـون   فهم وأن بعض حاالت احلذف ، ال يقدر احملذوف فيها إال يف ضوء     
كما أن بعض البىن السطحية ال يفهم معناها إال بعد تأمل وعمق نظر، وفهم البىن -على ضوء التفسري–العميقة 

 حنو:،أصلها املبتدأ واخلرب  "رأى"و" أعلم"مفعويل ظن والثاين والثالث من مفاعيل إن : العميقة هلا، وكذا قوهلم
  .،هذه و غريها من األفكار اليت تقرب من أفكار التوليديني " ظن الولد أباه مريضا"

                                                
 .98ــــ4ص ص،النص واخلطاب واإلجراء:دي بو جراند- 1
علىغريمذكور،وتقدير العامل يف االشتغال ،وهي تقوم على  االعتراف بواجب احلذف ،وعودة الضمري:لعريب ومن ظواهر هذه النظم يف النحو ا- ∗

  . ال على الواقع النطقي ،ويقضي هذا النظام بأمور يفرضها على تفسري لالستعمال ضاالفترا
  .89ــــ8ص،النص واخلطاب واإلجراء: دي بو جرائد ،ينظر - 2
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لتوارد ام واليت تعرف من خالهلا إمكان اتضال ةنيفالعالقتان التقليبية والتركيبية كلتامها ذوات صلة وثيقة بقر    
هو املسرح األصيل لقرينه التضام يف السياق وال يكاد خيلو "التتابع "والتكامل لكن ) التضاد(واملعاقبة والتفايف 

 )إلفتقار واإلختصاص والتـوارد كا( :يف صورا اإلجيابية: باب من أبواب النحو العريب من ظاهرة التضام ،إما 
  ).كالتنايف أو التنافر(:إما يف صورته السلبية 

أما التوارد والتنافر من  ،واجلدير بالذكر أن اإلفتقار واالختصاص والتنايف،من ظواهر استعمال العناصر التركيبية
  :كل عنصر على حدى شرحيتم ظواهر استعمال الكلمات املعجمية ،وس

هـا يف  وهو افتقار العناصر اليت ال يصـلح إفراد "متأصال"إما أن يكون للفظ حبسب أصل الوضع :االفتقار-أ
ارور وحروف العطف  إىلومن ذلك افتقار حروف اجلر ) وإن صح ذلك عند لدراسة والتحليل(االستعمال 

  )1(...صلته  إىلاملعطوف ،واملوصول  إىل
  اخلرب  إىلحدث تالبسه واملبتدأ  إىلواحلال –كافتقار املضاف إىل املضاف إليه :"تأصل املأما يف غري 

وظيفة البـاب النحـوي   "متام"ها لوحيم" اجلرجاين"و" متام"لدى)∗(مابني السياق فرقالوهذا النوع يذكرنا ب–
  .)وظيفة العنصر داخل التركيب(

وهو من صفات احلروف واألدوات ،ألا ختتص بالدخول على نوع معني من الكلمـات  : االختصاص -ب
بالدخول على األمساء  وأخواا" إن"كاختصاص اجلوازم بالدخول على املضارع ،واختصاص) فتسمى خمتصة(

النافية حروف العطف،وأدوات االسـتفهام   "ما"(وإما أن تصلح األداة بالدخول على خمتلف أنواع الكلمات ك
  )إذ ال يعمل احلرف إال إذا كان خمتصا (وتكمن أمهية هذه الظاهرة يف كوا جعلت من أصول نظرية اإلعراب 

وهو –دخل حتته باعتباره قسما للتالزم أن إوهو عكس التضام و).من ظواهر العناصر التركيبية (: التنايف -ج
  .قرينة سلبية على املعىن ميكن بواسطتها أن تستبعد من املعىن أحد املتنافيني عن وجود اآلخر 

  ... )2(واستبعاد النعت عن وجود الضمري-معىن اإلضافة احملضة داستبعا:ومن ذلك 
عرف موقف النحو مـن  ).االفتقار واالختصاص (انب القواعد اجلابية ج إىل) التنايف (وبضم القواعد السلبية -

اية اللّغة العربيـة معناهـا   تيف ك"متام "وهي ما أمساه -)3(الكلمات التركيبية ،وهي أهم وسائل تركيب الكالم 
سـتويات  وهي مهمة أكثر من اإلجيابية يف إيضاح املعىن ألن التماثل اللّغوي يف كل امل"القيم اخلالفية"ومبناها 
  .وأكثر الكلمات دورانا يف اجلملة -االلتباس إىليؤدي 

                                                
  
 .154- 153ص،بيان يف روائع القرآن ال :متام حسان،ينظر  - 1
ة هنا ،ألن عند وضعها داخل التركيب للتعبري عن الباب ،ال يكون االفتقار هلا حبسب األصل ،إمنا االفتقار لماجل إىلألن االفتقار غري منسوب - ∗

 154البيان يف روائع القرآن ،ص:م حسان ينظر ،،متا. الباب هذا النوع من االفتقار يفرض عليها ،يكون للباب ،فكل كلمة تقع يف هذا املوقع
  .154ص املرجع نفسه، -2
  221ص ،اللّغة العربية معناها ومبناها: متام حسان  - 3
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من ظواهر املفردات املعجمية ،فمفردات املعجم تنتظم يف طوائف يتواد بعضها مع بعض  :التوارد والتنافر -4
ى ويتناىف مع بعض آخر ،فاألفعال تتوارد وكل طائفة منها مع طائفة من األمساء،ولكن تتنافر مع األمساء األخر

غري املقبول أن يقال ن  ،فم"أي ما يسمى عنصر القابلية ؛،إذ يشترط عنصر املعىن والداللة أثناء صياغة التركيب 
  ".عدمية اللون تنام بعنف" "األفكار اخلضراء""تشومسكي"وهذا شبيه باملثال الذي وظفه-"فهم احلجر املسألة"

منها باب من أبوابه ومن بـن هـذه الشـروط    وللنحو شروط تضبط توارد طائفة مع أخرى ،ال يكاد خيلو 
  :املعجمية

  .يشترط للمفعول املطلق ،أن يشاك فعله يف مادة اشتقاقه-
  .يا إال مع تكر  اللفظظال يكون التوكيد لف-
  "نعم"و"عسى:"ال تدخل أن املصدرية على فعل ال مصدر له -
  .ال تبىن النكرة على الضم يف النداء إال مع القصد-
ومنـه  –إدخال اللفظ علـى غـري مدخولـه    ،االعتراض ،الفصل ،الزيادة،احلذف:حيز التضام وما يقع يف -

  .وإغناء أحد العنصرين عن اآلخر والشروط التركيبية الضرورية لتأليف ألفاظ السياق )∗(التضمني
 يستقيم ال يكون إال بديال من بنية معهودة ،أو منط معروف أو قرينة  قائمة أو معىن يف السياق، ال: احلذف-1

  .إال مع تقدير احلذف
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَـإِني قَرِيـب أُجِيـب     «: حذف جزء من البنية املعهودة حنو قوله تعاىل -أ

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعإذا حذفت ياء املنقوص لغري التقاء الساكنني)1( » د.  
كحـذف  (،،أو ألحد عنصـري اجلملـة  )ةعلى املفرد لداخلةأو اما الداخلة على اجلملةإ(حذفت األداة -ب

حـذفت  إذ )2( » قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لَا ينالُ عهدي الظَّـالمين  « :قوله تعاىل حنو ذلكو) لو،ماذا،مل 
يف موقـع  (ليـاء  حذف ا)3( » واتقُوا اللَّه ولَا تخزون « :وقوله تعاىل.مهزة االستفهام الداخلة على اجلملة 

إِذْ نـادى  ) كهيعص ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا « وقوله تعاىل ).املفعول به ،والتقدير الختزوين 
واسأَلِ الْقَريةَ الَّتـي   « :وقوله تعاىل .ركهذا ذ: أي حذفت الكلمة املفردة والتقدير)4( » ربه نِداًء خفيا

                                                
من  لبيايناوتناول القدماء التضمني )أخذ شاعر من آخر (البديع) تضمني لفظ البالغة معىن آخر(البيان "ورد يف قسمينن:التضمني يف البالغة  - ∗

ورجال البالغة "النحاة "وأورد كل من " صرف"معىن"قتل"قتل اهللا زيادا عين،إذ ضمن "والكناية مثل  بااز واحلقيقة، عالقته –مفهومه :"حيث
،وإن كانت عالقة مابني املعنيني "التضمني النحوي"فهذا من). لفظ معىن آخر،حبيث تؤدي الكلمة مؤدي كلمتني إشراب  مفهومها للتضمني وهو

  2001.دار الشرق للنشر والتوزيع ،ط) حبث يف البالغة والنحو(التضمني يف العربية :ينظر أمحد حسن حامد  .نب البالغي التضم"من :فهذا 
                 41ـــ5ص   
  .186: البقرة  -   1
  .124: البقرة  -   2
  .69: احلجر  -   3
  .3-1:مرمي  -   4
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ا ويها فاكُنيها فلْني أَقْبالَّت يرغري ذلك من حـاالت   إىل.)أهل القرية(والتقدير  ظافحذف امل)1( » الْع
  )2(. احلذف املختلفة

يف التعبري القرآين خاصة ،وكل ذلك لغرض بالغي ،تلحـظ  -إن األمر يف احلذف يرجع إىل متطلبات السياق  
ضيح أمهية مراعاة السياق ،وتأثريه على صيانة العبارة ومن ذلك فيه غاية الفن واجلمال وهذه اآليتني كفيلتني بتو

أي ال يكن يف صدرك ضيق مما قل فحذف النون من .)3( » ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ « :قوله تعاىل 
لَاةَ ويؤتونَ الَّذين يقيمونَ الص «: أما قوله تعاىل .الفعل إشارة إىل ضرورة حذف الضيق من النفس أصال 

إىل هـذا   ج،فالسياق هنا سياق جماجة يف املعاد ،وهو  مما ال حيتـا )4( »الزكَاةَ وهم بِالَْآخرة هم يوقنونَ 
  .)5(التصبري

والزائد هو زائد على أصل النمط ،وعلـى مطالـب الصـحة    )تنسب للنحو وال تنسب للقرآن (  الزيادة-2
وهي تكون يف احلروف ويف بعض  .املبىن تأكيدا للمعىن وهذا ما اعترف به البالغيون واإلفادة لكن الزيادة يف 

زيـادة  )6( » ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك « :الضمائر ،ومن شواهد الزيادة يف القرآن الكرمي قوله تعاىل
زيـادة  )7( » في ضيقٍ مما يمكُرونَ نلَا تكُولَا تحزنْ علَيهِم و « :والتقدير أن تسجد،وقوله تعاىل " ال"

  ) للتأكيد(الضمري والتقدير وهم باآلخرة يوقنون
أنه من املمكـن وضـع   "متام"ويرى "بالغي"،وفصل "حنوي"من ظواهر التضام وهو نوعان فصل :الفصل -3

ذي يتدعي التصـنيف  م عن منهجه الوصفي النهذا ي–مصطلحني لكل نوع ،لكن اخللط يف االصطالح أيسر 
وميكـن  .-أغنت عن الفصل يف التسـمية "التخفيف"أن االستعمال أو الضرورة إىل والتحديد الدقيق لكن ننبه 

للكالم ،وتصنيفهم للجمل فليس مـن  :م هذا اجلانب على الدراسات اللّغوية العربية بصفة عامة كالتقسيميعمت
مالبسات عدة ،يفرضـها لواقـع اللّغـوي واملنـهج      إمنا هو لضرورات متليها ظروف و،اخللط أو عدم الدقة
  -وضرورات االستعمال

فالقضية هي قضية احلفاظ على قرينة التضام ، أن حييط بالكالم لبس بسبب التـرخص يف  :الفصل النحوي-أ
وليس هذا معناه قرب املرجع وبعده الذي رأينـاه يف الـربط    – تطبيقها فكرهوا الفصل بني متالزمني بأجنيب

يا أَيها الَّذين َآمنـوا لَـا تقْربـوا     «:  ومن الشواهد القرآنية على ظاهرة الفصل قوله تعاىل  – بالضمري

                                                
  .82: يوسف  -   1
  .158ـــــ154لقرآن ، ص البيان يف روائع ا: ينظر، متام حسان   -   2
  .127: النحل  -   3
  .03: النمل  -   4
  . 77،،49التعبري القرآنيي ،ص ص  :فاضل صاحل السمرائي  -5
  .438أي شيئ منعك أن تدع السجود  آلدم ،واإلستفهام للتقريع والتوبيخ ،الصابوين صفوة التفاسري ،ص. 12األعراف   -  6
  .70: النمل  -   7
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.  )1( »الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتـى تغتِسـلُوا   
هد واش من و." حىت تغتسلوا"قد فصل بني املعطوف وغايته " إال عابري سبيل " ثناء االست" يالحظ أن تركيب 

               قُـلْ كَفَـى بِاللَّـه شـهِيدا بينِـي وبيـنكُم ومـن عنـده          «: قوله تعاىل  )2(تعاطفنيامللفصل بني ا
وما " شهيدا "هادة بيين وبينكم ، فصل بالتمييز أي كفى باهللا ومن عنده علم الكتاب للش)3(»  علْم الْكتـابِ 

  .  تعلق به من ظرفية بني املتعاطفني 
فعلى الرغم مـن أن  )4( » قَالَ َآتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا «: حىت يف باب االشتغال كما يف قوله تعاىل      

ـ  -الفاعل مجلة تامة التكوين ،لكن مل يستوف شروط اجلمل املعرضة روط كوـا أجنبيـة علـى    خاصة ش
،وبالتـايل  "أفرغ"جبواب األمر " قطرا"،ومفعوله"آتوين"ففصل بني فعل أمر  -السياق،وال حمل هلا من اإلعراب

 إىليكون جوابا ،ال اعتراضا ،كما جيوز أن يكون من قبيل التنازع ،لكن التقدير األول أوضح أل نه ال حيتـاج  
القصد واملعىن   سبالتعبري األول هنا أوىل من تعبري الثاين إمنا هو حبأن ليس  "متام"وما يقصده .القول باحلذف

  :،لذا ينبغي النظر إىل هذا األسلوب يف ضوء قاعدتني
هـذا االجتـاه يف   -) ألن االسم الظاهر أقوى من الضمري(ما أعمل يف االسم الظاهر أهم مما عمل يف ضمريه -

 )5(-بدأ القصدالتحليل هو عمق وجوهر الوظيفة ألنه قائم على م

فاالهتمام هنا بـاإلفراغ  ،)  َآتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا ( :ما ذكر وصرح به أهم مما حذف ففي قوله تعاىل-
أكرب من اإليتاء ،فإن القصد من اإليتاء بالقطر ، هو إفراغه،فأعمل اإلفراغ يف صريح اللفظ ،ألنه املقصود،فجعل 

 )6()آتوين أفرغ عليه قطرا(لألول لقالمعموال لإلفراغ ،لو جعله )القطر(
منهجه الوصفي الذي ينطلق من وصف ما هو كـائن ومسـتقر ،وال    ئنستقر"لتمام"ويف هذا الرأي األخري -

لكن هذا املنهج الوصفي مل يكن البديل التام والذي ميكننا من جتنب كل تأويل أو حذف ،وهذا .حاجة للتقدير 
فيها شيء من التفسري نتيجة البنية العميقة للجمل والتراكيب وهـذا  –اصة والعربية خ–تأكيد على أن أي لغة 

ال مندوحة عن التفسري ،وخاصة املنهج الوظيفي :"نفسه قال"متام"املنحى الثاين هو امللتفت إليه مؤخرا ،حىت أن 
  .الذي يعمد إليه كثريا وهو ال يناقض العلمية يف الدرس اللّغوي 

وهذا دليل على –وإن كانت وسيلته حنوية ،لكنه خيتلف عن الفصل النحوي "ممتا"يقول:الفصل البالغي -ب
من الدرس اللّغـوي ال العكـس    تالعربية قد انطلق).البالغية(ما قيل يف املدخل ،من أن الدراسات األسلوبية 

                                                
  .43: النساء  -   1
  .177ــ172البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر، متام حسان  -   2
  .43:الرعد  -   3
  .96: الكهف  -   4
  .178ــ176البيان يف روائع القرآن، ص:ينظر ، متام حسان  -  5
 146-145ص،معاين النحو  :فاضل صاحل املرائي - 6
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املقال مـا  وأن هذا الفصل البالغي له من خصوصية -وإبراز للعالقة مابني النحو والبالغة خاصة يف علم املعاين
لذا مل يدرج مثال حذف حرف لعطف يف هذا الفصـل ،يف معـرض   –جيعله خيتلف عن جمرد احلذف النحوي 

حنو قوله ..."خوفا ،استعجال ،تعجب:"ل البالغي ينم عن موقف انفعال،كأن يكون صألن الف-دراسة احلرف
بلْ يداه مبسوطَتان ينفق  ديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا غُلَّت أَي .وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ « :تعاىل

تعـدد  بيتعـدد  " الفصل"تتبع النصوص القرآنية لوجد وبموقف غضب لغلوهم ،:املوقف . )1( »كَيف يشاُء 
املركز الذي  ي،ألن فكرة املقام ه )2("املقام" القصد من استعماله،ومرد الفرق بني الفصل لبالغي والنحوي هو

يدور حوله علم الداللة الوصفي،وهو األساس الذي ينيب عليه الشق أو الوجه االجتماعي ،من وجـوه املعـىن   
  .)3(الوجه الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعية ،اليت تسود ساعة أداء املقال: الثالث 

مادون اتصال عناصر اجلملة،بعضها ببعض اتصاال  هو اعتراض جمرى النمط التركييب مما حيول:االعتراض -4
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا  « :تتحقق به مطالب التضام النحوي فيما بينها ،ومن ذلك قوله تعاىل 

اجلواب،ولو كان  االعتراض هنا بالشرط بني عناصر مفسر)4( » ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمـونَ  )أَو نهارا
قل (لكون اجلواب يبدأ مبا والتقدير  –ل سابقا يكما ق –" الفاء " ب ماذا يستعجل هو جواب الشرط القتران

  .)أرأيتم الوعد ماذا يستعجل منه ارمون إن أتاكم عذابه بياتا أو ارا
حذف املـدخول  (تلفة وعرفت هذه الظاهرة يف النحو العريب بأمساء خم :غري مدخولة  على إدخال اللفظ-5

  :)ومنها التضمني –نيابة احلرف عن احلرف  –األصلي 
وإِنَّ كُلـا لَمـا    « :قوله تعاىل كما يف فمن حذف املدخول األصلي ، إدخال اللفظ على غري هذا احملذوف  

مالَهمأَع كبر مهنفِّيوـ فدخلت علـى ا " ضارع غري الفعل املعلى "ملا "، واملالحظ هنا دخول)5( » لَي الم ل
وأولوا النحاة ذلك على حـذف   –القاعدة القائلة بعدم دخول احلرف على احلرف  ضنقإذا –املوطأة للقسم 

  ." ليوفينهم "، مث االستئناف جبملة " ن كال ملا يوفوا أعماهلم إو(والتقدير " ملا"احلرف مضارع جمزوم ب
ويف متون النحو -بدأ الذي يسمح للمبىن الوظيفي بتعدد معانيهفمبدأها ، امل:  أما نيابة احلرف عن احلرف-6

كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها  « :حنو قوله تعاىل–العريب الكثري من هذه القضية 
وا الصالحات جنات تجرِي من تحتهـا  إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين َآمنوا وعملُ وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

مـن  الْأَنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم فيها حرِير  وهدوا إلى الطَّيبِ 

                                                
  .64: املائدة  -   1
 .180-179ص،رآن البيان يف روائع الق:متام حسان ،ينظر - 2
 337ص،اللّغة العربية معناها مبناها  :متام  حسان- 3
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التمييـز ،   ،السـببية التأكيـد    ،ابتداء الغاية(ا  معاين خمتلفة على الترتيب ناجلارة ه" ن م" ولـ)1( » الْقَولِ
  ...). البعضية

إال أن  ؛وهو يعين فروع أخرى بالغية ونقدية  ويعترب نيابة احلرف من مناذجه"  التضمني"ومن صور النيابية  -
تصل  "إذ تضمن )2( » فَلَما رأَى أَيديهم لَا تصلُ إِلَيه نكرهم « :التضمني أوسع ، وذلك حنو قوله تعاىل 

إِني أَحببت حب  « :وقوله تعاىل )3(، ألن األيدي مل متتد حىت تصل ، أو تقصر دون الوصول" متتد " معىن " 
وهذا ما جعل الفعل –)5(واملقصود أين أحببت اخليل حىت سهوت عن ذكر ريب   )4( »الْخيرِ عن ذكْرِ ربي 

  .و هو يصل إىل مفعول به بنفسه "ىبعل"فعد ي الفعل . الفعل أحب متضمنا فعل فضلت
  :ويبدوا يف عدة ظواهر يف النحو العريب منها :  إغناء أحد العنصرين عن اآلخر-7
  )ادعو ، ألن ما بعدها دائما منصوب أو يف حمل نصب (  :إغناء فعل النداء عن الفعل-أ

ام، ما أشري تضاهر الكإغناء الفتحة عن الكسرة يف إعراب ماال ينصرف ومن مظ: إغناء حركة عن حركة -ب
  : ذلك  روصالسياق ، ومعناها التركييب ومن  ة، والتيي يتضح بتحققها خصوصي" الشروط التركيبية "إليه باسم 

أو حنوه كانت خمففة من الثقيلة وامسها ضمري شأن حمذوف، فإذا وقع املضارع بعدها  علم  إذا سبقها"نْأَْ"نأ-
  )6( » م أَنْ سيكُونُ منكُم مرضىعل  « :جاء مرفوعا حنو قوله تعاىل 

   :حنو قوله تعاىل  )7(وجب اشتماهلا على رابط يعود على املبتدأ :  املبتدأ يف املعىن نياخلرب ع مجلة إذا مل تكن-
» كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهويستنتج مما سبق ما يلي )8( » و،:  
  .التحليل اآلن العرب ، والدرس اللساين الغريب أمهية املقاربة ما بني األدوات  -
أن هذه الظـاهرة ،  "متام"اسدة ملبدأ التجاور، التسلسل،وااللتحام داخل السياق ، وحبسب (ام تضوأمهية ال-

، فهذا األخري يفسح اال للقيم " أي التزام ، أو التنايف" ، والتضام بنوعيه )خترجنا من حنو اجلملة إىل حنو النص
  .)التمييز(الفية اخل
أمهية عنصري االختيار الذي جييء عل مستوى حمور التقليب والذي يسـمح بالتصـرف اللّغـوي طبقـا     -

  .لالستعمال

                                                
  .24-22: احلج  -  1
  .70: هود  -  2
 .192- 191ص،البيان يف روائع القرآن :ينظر، متام حسان  - 3
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السياق وأمهيتـه تكمـن يف    هو املسرح األصيل لقرينة التضام يف)على مستوى التركيب(أمهية عنصر التتابع -
   .)باب النحويال(حتققه على مستوى السياق يف إطار وظيفة العناصر 

عمليـة النيابـة   " نالحظ من جديد تعدد املعىن للمبىن الواحد، وكذا أمهية االقتصاد اللّغوي من خـالل  و -
  -وهذا املبدأ هو ما ركزت عليه املدرسة الوظيفية:وإغناء أحد العنصرين عن اآلخر " واحلذف

عد يصور اطرادات صورية يف العينات اللّغوية  ، إذ االكتفاء بوضع نسق قوا" االستعمال" وإذا ما عدنا لعنصر -
نسب إليه الواقعية يف غياب نتائج التجارب املراقبة اراة على إجناز العمليات الكالمية ، وأن مثـل هـذا   تو

  اإلجراء والتوجه ميكن من تصور العالقة بني املكونات النظرية والطريقة الـيت تعمـل ـا دعـي بالقبوليـة     
Modularity )1(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 15-14ص ،1988باملغرب ط ية الفلسفةعدود عبد امحد املتوكل ، مازن الوعر وآخرون ، مج: يف اللسانيات العربية  ،نظري -1
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  : اإلعراب يف التركيب القرآين : ث السادس ــاملبح
تفسري من اللإلعراب مل ينج من اختالف أنظار الباحثني  والدراسات ، فكان له  يإن املفهوم االصطالح       

وقيل هو أثر ظاهر أو مقدر   ، باختالف العوامل عليها هاالكلمة لتغيري آخر ؤهو ي: فقيل : تعريف الكثري الأو 
وقيل تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ، إىل غري  ،جيلبه العامل يف آخر الكلمة

أوفر القرائن حظا " تايل فإن العالمة اإلعرابية الوب.)1(ذلك مما قيل ، ودارت كل اآلراء حول هذه الزوايا الثالث
وتكلموا فيها عن احلركات وداللتها ، " العامل" ، فجعلوا اإلعراب نظرية كاملة مسوها نظرية من اهتمام النحاة 

كونه حدث يف وقت مل : إن سبب االهتمام باإلعراب   «:"متام "ويقول ...نيابتها عن احلركات  و واحلروف
ي التمييز بـني األبـواب   صبل هي قرينة يصتع  ؛تكن العالمة اإلعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن

  .)2(»بواسطتها حني يكون اإلعراب تقديريا أو حمليا
ينتقد النحاة ويربز دور تظافر القرائن يف إيضاح املعىن ، ومل يكن اإلعـراب  " متام" ومن هذه الفجوة راح      

رأيـني  " متام"يان يعرض هنا يف كتاب الب...)كالتضام ، الرتبة ، البنية " إال قرينة متظافرة مع القرائن األخرى 
ففريق يركز على املـبىن   ،التحليل اإلعرايب وأدلته" منهج "  إىلويعود االختالف  – إن صح التعبري –خمتلفني 

موقف من " لتمام"و بل جمرد رجة وزخرفة ؛وآخر جيعل املعىن نصب عينيه ، وهناك من مل يربطه ذا أو ذاك
  : هذه القضية ورد على الفريقني معا

أن : يرد عليهم مبا يلي  إذفبالنسبة ملن قال بأن اإلعراب سوى طلب للخفة وهروبا من ثقل اإلسكان ، و      
كالرفع باال لـف والنـون ، والنصـب    " (ليس كل عالمات اإلعراب حركات ، ألن هناك إعرابا باحلروف 

                                                
  .163ص،2002ط ،ة العاملية املصرية لون مجانالشرك ،التحليل النحوي أصوله وأدلته: فخر الدين قباوة ،ينظر -1
 .205اللّغة العربية معناها ومبناها ، ص: متام حسان ،ينظر - 2
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 إىل القافية كان وراء تقسـيمها  االعتداد باحلركة يف-ن معرباآنزول القر –ومل يعترض أحد عل هذا ...)بالياء
النحو ( حيث إم جعلوها قرينة اإلعراب )اليت اعترفت بصلة اإلعراب باملعىن: (أما الفئة الثانية  ،مطلقة ومقيدة

أم بنوا علـى  (ويضاف إليه أصوات معظم اللسانني العرب الوصفيني احملدثني  -" متام" حسب رأي  -)كله 
قصد إليها دراسة النحو، وينهي إليها فهمـه  توصريوا هذا اهليكل غاية " مل النحويالع"اإلعراب هيكال نظريا 

  ."حنو القواعد"أي   "تقل"أو ال  "قل" وعدها احملدثون من أوجه املعيارية يف النحو ، ألا مرتبطة بالتعليم 
قبـل التغـيري اإلعـرايب    وبالرغم من هذه األمهية املعطاة للعالمة اإلعرابية إال أن بعض الكلـم مـا ي         

يف آخرهـا   اإلعرابيـة   لطوائف ال تظهر العالمةاالتغيري ، وهذه  ىبأوهناك املبىن أو املركب  والذي ي)املعرب(
  . )∗(تقدير احلركة ا احملل ، لذا ال تعد قرينة إىلفتنسب حينئذ 

 د قرينة كافية لبيان معىن اجلملةجانب املعرب ، حىت إن ظهور العالمة اإلعرابية ال تع إىلفإن كان هناك مبين 
  .الوصول إليه ؟" متام حسان" اهلدف الذي يرمي  فما

 قرائن اإلعراب ، إمنا هو نوع من إىلال ينتمي "احملل اإلعرايب"عن موقفه ، كون "متام"دافع ا يوأشد حجة      
وحتـل   –أحدمها حمل اآلخـر   أي التبادل وهو صالحية العنصرين أن حيل-"ملوقعااملعاقبة يف "استعمال فكرة 
، أال وهو عدم كفاية  -إن صح التعبري- رأي متميز  إىل، ليصل يف النهاية  )1(املفردة"احلالة" اجلملة احلال حمل

  .فما مدار األمر ، والبديل يا ترى ؟–ظهور احلركة على أواخر القرينة ، ألن تكون وحدها قرينة على املعىن 
اختصاص  ،افتقار،رتب ، ربط: "ر سابقا فيما خيص نظرية تضافر القرائن بأنواعهاالبديل يف رأيه هو ما قد ذك

كما يرى إىل وإمنا الضرورة ؛وال تتخطاه )التحليلي(أن تدل على املعىن اإلعرايب  هاحبسب-، لكن هذه القرائن "
 البد كذلك مـن  فلكي يكتمل املعىن-"النص إىل حنومن حنو اجلملة « :أي االنتقال -معىن التركيب يف عمومه

وهذه املناسبة هي اليت دفعت )م للتالزم والتنايفيقس التضام واليت تعترب قوام التوارد،ونوع من(املناسبة املعجمية 
  .)2()∗(»بأنه إذا أمكن العطف أمنع املفعول معه« :القول إىلالنحاة 
احلقيقـة أن ال  «: يقـول ذ المـة إ عملغاالة بوجود املأو ا-إن صح التعبري-اإلقرار  "متام حسان"ويرفض        

عامل؟ذلك أن وضع اللّغة جيعلها منظمة من األجهزة وكل جهاز منها متكامل مع األجهزة األخرى ويتكـون  
من عدد من الطرق التركيبية  املرتبطة باملعاين اللّغوية ، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إىل بيان معىن من املعاين 

                                                
∗   - تايل فالقول باحملل اإلعرايب ال ينتمي إىل قرينة اإلعراب إمنا هو نوع من استعمال فكرة الالن من شأن القرينة أن تقود الفهم ال أن خيترعها وب
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ارتفع العطف ، وحل ": سار حممد بيمىن الطريق" أحب تالوة القران وأذان الفجر فيصلح فيها العطف ،فارتفع تنايف املعية،إما قولنا " مثال - ∗

  .201البيان يف روائع القرآن ،ص : متام حسان. املفعول معه
 .2001-200املرجع نفسه ، ص-2
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يعتنـق  "متـام   "بـل  ؛قال هذا الكالم بأن منهجه وصفي حبت  !نقول عن لساينفكيف أن   -)1(»الوظيفية 
  -...العالقة التركيبية وعالقة املعىن باملبىن (الوظيفية ال حمال ،ألن نقطة تركيزه دائما

اللطيـف   دعب" حال دون نظرهم إىل القيم األسلوبية للجملة وهذا ما قال به "بالعامل" التمسك  أن  ويف رأيه
(...) ومن آثار فكرة العامل يف النحو العريب أنه شغل النحاة عن دراسة اجلملة العربية دراسة أسلوبية": محاسة

جنده يضيف معاجلة الفاعل واملفعول مثاال، من حيث داللتهما على الوظـائف  "سيبويه  "فإذا استعرضنا كتاب
  ...)2(بل من حيث ارتباطهما بعاملها؛اخلاص يف اجلملة 

اليت عـدوها النحـاة   " اإلنشاء"مثاال لذلك خاصة فيما خيص فهمهم للمصادر املنصوبة على "متام"ويورد"     
     إِذْ دخلُـوا علَيـه فَقَـالُوا سـلَاما قَـالَ سـلَام قَـوم         « :قوله تعاىل كما يف منصوبة بواجب احلذف 

، وذا التقدير يتحول املعـىن مـن   " سلموا" بالفعل احملذوف " سالما  "فقالوا إن نصب  .)5(» منكَـرونَ  
تـايل يكـون األول   الوب–باعتبار العامل –اخلرب ، ولو كان خربا الرتفع املصدر األول مثل الثاين  إىلاإلنشاء 

  . منصوبا على اإلسناد ، والثاين مرفوعا على اإلخبار
وهنـاك مـن يـرى أن    – )3(أي نصب املصدر على اإلنشاء جتنب حتريف مقاصد األساليب -وهذه العملية-

هي مجلة فعلية دالة علـى احلـدوث   " سالما" االختالف يف صيغة التحية له داللته ، ذلك أن التحية بالنصب 
واالسم أقوى مـن   ،مجلة إمسية دالة على الثبات) سالم (اهم بالرفع حيأما هو فقد ) سلم ، سالما( والتجدد 

  . )4(ماهم خبرب من حتيتهحيالفعل ، فيكون بذلك قد 
املصـدر   )3(» فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ « :ومن أمثلة هذا التفسري قوله تعاىل         

"ضريقوم املصدر  كذلك الفقهاءووال حيتاج إىل تقدير فعل األمر ،" فاضربوا الرقاب "يف قوة فعل األمر ، " ب
أي املغاالة يف وصـف  " –ال يزعم إلغاء التأويل والتفسري مطلقا  "متام "أن رغم هذا إال عندهم مقام فعل األمر

–وأن إدراكه يعد مظهرا من مظاهر السياق  ،ه بالقرائنيولكن يعترف مبا هو قابل للتعليل والتدليل عل" الظاهر 
  .)4(» يعبد َآباؤناقَالُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما  « :كما يف قوله تعاىل 

ونترك دليـل علـى   ) حنن /تأمرك أن نترك ( و) أنت /ترك نتأمرك أن ( ويقوم اختالف الضمائر بني         
شـعيب   إىلما أن يتجه األمر إ–كما هو مبني يف األقواس –احملذوف  ألن أصل األمر يتطلب أحد االحتمالني 

تنفيذهم لألمر وليس بوسع شعيب إال  إىلقوم شعيب بعمل ما يؤدي ويكون التنفيذ منهم وذلك حيتاج إىل أن ي
                                                

 57اللّغة بني املعيارية والوصفية ،ص : متام حسان  - 1
 182.-181ص،العالمة اإلعالمية يف اجلملة بني القدامى واحملدثني  :بالتصرف ، عبد اللطيف محاسة- 2

5 -  25:الذاريات.  
 .102-101ص ،اللّغة بني املعايرية والوصفية : متام حسان  - 3
  .84 القرآين ،صالتعبري: فاضل صاحل السمرائي  - 4

3 -  4:حممد.  
4 – 87:هود .  
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أن نترك ما  إىل) أن تدعونا ( يا شعيب أصالتك تأمرك :" الدعوة  ومن هنا ميكن تقدير اآلية على هذا النحو 
  ) .يعبد آباؤنا 

لَا يستوِي  « : وهناك أنواع من احلذف ، تقوم قرينة يف السياق على توضيح الطرف احملذوف حنو قوله تعاىل
        ـدعب ـنفَقُـوا مأَن ينالَّـذ ـنـةً مجرد ظَـمأَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنم       

درجة  أولئك أعظم) من بعد الفتح وقاتل ( أي ال يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل  )5(» وقَاتلُوا
فوجود اهلاء ضمري عائد ، وقرينة تدلنا علـى أداة  –اهللا احلسىن )ه(ن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعدمن الذي

  : )6(ألا تقتضي أمرين يستويان أو يعني أحدمها ولظاهرة احلذف أغراض وميزات عدة منها ( التسوية احملذوفة 
  ما بين أَيديكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُـم ترحمـونَ   وإِذَا قيلَ لَهم اتقُوا « :حنو قوله تعاىل  :االفتقار -

ينرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتَآي نم ةَآي نم يهِمأْتا تمو «)1(  ذلك أعرضـوا " أي إذا قيل هلم "
   ).جواب وال جواب هلا يف اآلية إىلأن إذا تفتقر ( والقرينة 

، فاجلواب فيها حمذوف فسره ما ) متأخرا( إذا وجد دليل على اجلواب متقدما، ومل يذكر اجلواب :  الرتبة-2
  -ميكن التمثيل له بالشاهد أعاله–تقدم 

    :كما يف قوله تعاىل –إذا دخل اللفظ على غري ما خيتص بالدخول عليه قيل باحلذف  :االختصاص -3
» يا بقُوا مات ميلَ لَهإِذَا قونَ ومحرت لَّكُملَع لْفَكُما خمو يكُمدأَي ن      ـنم ـةَآي ـنم يهِمأْتا تمو

 ينرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتَآي«)2(.  
تقـدير  ،تقدير بالزيادة ( وهو أنواع : هو أوسع من تقدير العالمة اإلعرابية ، أو تقدير احملذوف  :التقدير -4
    فاعل يفسره الفعل الذي بعده : السماء )3(» إِذَا السماُء انشقَّت « :حنو قوله تعاىل ) تقدير مفسر  ،إضمارب

لَم يكُنِ اللَّه ليغفـر   « :ا أن اإلعراب خيضع ملطالب ظواهر موقعية كالتقاء الساكنني حنو قوله تعاىل كم    
 مإذ )4( »لَه"جمرورة لفظا جمزومة حمال ملنع التقاء الساكنني، وأشهر ما خيضع له اإلعراب من جاءت "  نِكُمل ي

يزاد على هذا قرينة الرتبة وأمهيتها يف اإلعراب ،وهناك قـرائن  والظواهر املوقعية ظاهرة الوقف على السكون ، 
  : أخرى ميكن أن تقوم مبا قامت به الرتبة يف تراكيب أخرى ومنها

  " ضرب عيسى موسى : "  حنو  عالقة املعاين املفردةبألفاظ اجلملة وأ عدم انتقال الفعل-أ

                                                
5 – 10:احلديد .  
  .204ـــ202البيان يف روائع القرآن ،ص :ينظر، متام حسان  -   6

1 –  46- 45:يس.  
2 –111: هود.  

3  -  1االنشقاق.  
4 –  137: النساء.  

  .22:النجم –5
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  فالفاعل هنا هذه بقرينة التاء املتصلة بالفعل  " هذه"حنو ضربت هذا :  مطابقة الفعل لفاعله-ب
  .) أي ما يسمى باحلالية ألا داللة خارج الكالم : (  القرينة اخلارجية-ج
تلْك  « :و البيان مع وضوح اإلعراب للتابع دون املتبوع حنو قوله تعاىلبالنعت والعطف والبدل أ :اإلتباع-د

  لكن قرينة ما قبلها  " ضيزى " فبالرغم من عدم وجود العالمة اإلعرابية على كلمة  )5( » إِذًا قسمةٌ ضيزى
  .ن يكون املتبوع كدلك  مرفوعا أفلزم ) املتبوع الرفع ( 
لَا يضلُّ ربي  « :ملعىن عن املفعولية إىل التبعية بالنسبة للموص يف قوله تعاىل وهي تصرف ا:  قرينة السياق-5

لقد فصل هنـا الفعـل املنفـي           ) )6» ولَا ينسى  الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا
" جعل هذا املوصول من حيث التركيب كأنه مفعـول  و)الذي(، ونعته ) املنعوت" ( ريب" بني لفظ " ينسى " 

لَا يضلُّ ( ح أن يكون املوصول مفعوال به ، ألصبح املعىن ص دون ذلك ، ولو تولكن قرينة السياق حال" ينسى
  .)1( ) دا ته ربي ولَا ينسى

ة حركة إعرابية ، واملقصود من إذن فالعالمة اإلعرابية تتمثل يف التفريق الشكلي بني أبواب النحو ، من أي       
فالعالمات اإلعرابية قيم خالفية متيز بني أبواب النحـو ،  ،أية حركة  هو الربط بينها وبني معىن وظيفي خاص 

وعلى هذا كله  فـإن   )2(" حنوية  يناوال ميكن هلا أن تستقل بوظيفة النوع النحوي الواحد ألا شركة بني مع
   -كما رأينا سابقا- "القرائن اللفظية واملعنويةتظافر :" قدم البديل  "متام"

، ووظيفـة البـاب    "العالقات السياقية"واملعىن " العالمة اإلعرابية " وعمله هذا من قبيل املزج بني املبىن      
حنـو  " متام " ن حنو فإعلى هذا  ،والتركيب مستخلصا العالقات فيما بني العناصر النحوية  إىلجتة فاالنحوي، 
ـ        وإن صح كل ما قيل سابقا."  وظيفي ىن افإن اإلعـراب هـو التعـبري عـن الوظـائف التركيبيـة واملع

أحوال :" أو هو األصول اليت تعرف ا ،النحوية،والعالقات اإلعرابية لعناصر العبارة بالنسق والنمط والصوت 
صول اليت تضبط سـلوك  إذ ال ينحصر يف انفعال أواخر املفردات، إمنا يشمل مجيع األ ؛"الم العرب كتركيب 

داخل التعبري ، واملقصود بكل هذا ،هو صياغة التركيب اللّغـوي يف   ماملفردات واجلمل وأشباهها ، حني تنتظ
  من وظيفة أو معىن  يالتعبري هما يقتضيه يف سياق) عنصر تركييب(حبيث حتمل على كلمة أو مجلة  ؛اإلعراب 

على أدلة وقرائن حالية ومعنوية ولفظية وتركيبية ، تتميز العناصـر   فاحملل اإلعرايب يعتمد ،أو عالقة مبا حوله 
االمسية والفعلية واحلرفية يف النظم ، وتعيني وظائفها ومعانيها وعالقاا ، وقد تتضافر هذه القرائن أو بعضـها  

  .)3(الدقة والصواب إىلللوصول بالعمليات اإلعرابية 
                                                

  .53-52:طه -6
  
  
  .209- 208ص،رآن البيان يف روائع الق:متام حسان  ،ينظر - 1
  .142-141ص  ،نشأة الدرس اللساين العريب احلديث : ينظر فاطمة اهلامشي بكوش  - 2
 .171ــ164ص  ،التحليل النحوي أصوله وأدلته :فخر الدين قباوة - 3
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م األساس الذي انطلق منه اللسانيون العرب احملدثون يف تفسري هـذه  كان املفهو" الوظيفية" فرمبا مفهوم      
على رأس الفئة اليت تقول بوظيفيـة اإلعـراب ،   " متام حسان "الظاهرة ، وأنه املعيار املعتمد يف حتليلها لكن 

مببدأ  أي االعتراف..." من سياق ، ورتبة ، وتقدير ، ومطابقة وإتباع :" شريطة تظافرها مع القرائن األخرى 
تظافر القرائن وموقفه هذا ميثل استمرارا ومدا للموقف القدمي الذي ساد يف املصنفات النحوية ، والذي يرى أن 

  .)1(يأيت اإلعراب مميزا هلا منبها على ما ينويه املتكلم واستعماالت خمتلفة ال ختلو من اللبس 
لة لتناول معاين وظيفة يف اللّغة وأن النحـويني  ن اإلعراب وسيأمن «:" متام "والدليل على قيل ما صرح به     

العرب كانوا يف منتهى الصواب حني قالوا أن اإلعراب فرع املعىن وكانوا يف منتهى اخلطـأ يف تطبيـق هـذه    
ومل يصرفوه إىل املعىن الـوظيفي   )2( »املعىن املعجمي أو الداليل إىلالقاعدة وهو يقصد بذلك أم صرفوا املعىن 

ر ضطاملعاين املعجمية أو الداللية إال يف حالة انفتاح النص على أكثر من احتمال ، حيث ي إىلاجة وال تكون احل
فاملعىن الوظيفي يف هذا املوقف حيـدد الفهـم   " السياق"بكربى القرائن أي " متام " مراعاة ما مساه  إىلب املعرِ

ن املبىن إطار شكلي يتحقق إن حيث وصريف م-كما رأينا سابقا–صوتيا من حيث إن احلرف مقابل استبدايل 
سياق  ن العالقة السياقية تكشف عن ترابط املباين اليت  حتققت بالعالمات يفإبالعالمة ، وأخريا حنويا من حيث 

  .)3(النص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .140ــ137ص ،نشأة الدرس اللساين العريب احلديث : فاطمة اهلامشي بكوش  - 1
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  :قرينة السياق يف التركيب القرآين : ث السابعــاملبح
أن اللّغة نشـاط   مبان ال بأس من التذكري ا ألمهيتها يف إيضاح املعىن ، ، لكتعرف على قرينة السياقمت ال    

اجتماعي هلا وظائفها تؤديها يف إطار اتمع الذي تستخدم فيه ، فالتركيب واألمناط اللّغوية اليت تسـتخدم يف  
  .)1(التعبري عن هذه الوظائف مشتقة من متطلبات واحتياجات اتمع

دراسة األشكال أو الصيغ اللّغوية مبفردها ومبعزل عن املعىن أو السياق تعد دراسة ناقصة لذا فإن االختصار على 
يتكون مـن   Speek eventوعلى هذا فإن احلقيقة األوىل يف أية دراسة لغوية هي أن احلدث أو الفعل الكالمي 

، وهو عبارة عن فهـم للبنيـة    أي لفهم عميق ملعىن اللّغة ووظيفتها يف احلياة البشرية" الصيغة واملعىن " شقني 
الشكلية للعبارات املختلفة ، وعالقة هذه العبارات باملواقف اليت تستخدم فيها داخل جمتمع ما ، وهي ما يطلق 

                                                
 .15ص ،اللّغة بني املعيارية والوصفية: ينظر، متام حسان  - 1
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لغوي واجتمـاعي ، كالمهـا يف   : وذكر كذلك أن السياق نوعني )Contesct of situation)1" فريث" عليه 
  .كيب واملقامتكامل ملا من عالقة بني السياق والترا

كتعدد معىن (تعرفنا على األسباب اليت من أجلها يتعدد النمط  -البيان –يف الفصول السابقة من كتاب       
لجملـة  الوظيفي ل املعىنتعدد احتماالت –تعدد العالمة النحوية –األداة الصدارة للجملة ، تعدد معىن الصيغة 

  ).املعجمي وكذا احتماالت الداللة اللفظية أو الفوقيةتعدد احتماالت املعىن -ما بعدها إىلوافتقارها 
قرينة  إىلواملالحظ أن هذه األسباب اليت يتعدد من أجلها معىن النمط التركييب للجملة ، فيصبح النمط حباجة 

ررة  يتبني ا املعىن املراد ، وملا كان تعدد املعىن يكشف عن عدم كفاية القرائن النحوية الدالة على األبواب املق
وهي داللة الصيغ السائد أثنـاء  : القرائن احلالية ( قرينة من خارج جلملة  إىللذا أصبح النمط التركييب حباجة 

فقد تعتمد على شيء من القرائن النحوية ."كربى القرائن النحوية" وتعرف باسم قرينة السياق وهي ) التكلم 
  : ة من العقل أو املقام ، وقرينة السياق تقوم على أسسأمور داللي إىلوتتجاوزها ) السياق اللّغوي( املفردة 

وإِنْ يكَـاد الَّـذين كَفَـروا     «: حنو قولـه تعـاىل   ) أي املتعلقة باملبىن اللفظي : (  القرينة املبنوية-1
وا الذِّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب كقُونلز3(» لَي(  "َن القرائن احمليطة بالتركيب خمففة من الثقيلة بدليل م"  نْإِف

رابطـة يف  الوليس جمزوما ، وعدم وجود " مرفوعا"  وليس شرط وإن يكاد–ألن معىن السياق هنا هو التأكيد 
   .إذن عدم وجود ما يصلح للشرط" إن" م يف خرب البل وجدت ال ؛جواب الشرط

وربك الْغفُور ذُو  «:  )4(حنو قوله تعاىل) من القرائن اليت يعتمد عليها قرينة السياق ( : القرينة النحوية -2
 ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسبِم مذُهاخؤي لَو ةمحالر« )5(  اخلـرب  "هـو  " الغفور " إذن ميكن أن يكون

اعترب الغفور وذو ، وإذا "لو يؤاخذهم " أو أا مجلة ) ربك ( إذ اعترب الغفور صفة للمبتدأ " ذو الرمحة " وإما "
" بل " "من عالقة اإلضراب" يؤاخذهم "لكن قرينة السياق دلت على أن اخلرب هو مجلة  –الرمحة صفتني ملبتدأ 

بلْ لَهم موعد  « :ه تعاىل لموعد مقبل ، يف قو إىلتعجيل العذاب  عن وجاءت القرينة السياقية من اإلضراب
  »ا لَن يجِدوا من دونِه موئلً

           :ويظهر ذلك من ضرورة تقدير احلـذف كمـا يف قولـه تعـاىل     : اعتماد قرينة السياق على املعجم -3
هذا ( ، فاملالحظ هو ضرورة احلذف  )1(» أَتقُولُونَ للْحق لَما جاَءكُم أَسحر هذَا ولَا يفْلح الساحرونَ «

ألا اسـتفهام  ) أسحر هذا ( مقول ، وال تصلح عبارة  إىلالقول يفتقر وتأيت ضرورة التقدير من أن ) سحر 
م مع جنسيواحملذوف خربا مثبتا ) وهم يف كفرهم أبعد ما يكونون عن التردد ( وهذا األخري يدل على التردد ، 

                                                
  .11ص،االجتاهات احلديثة يف علم األساليب وحتليل اخلطاب : ينظر، علي عزت - 1

3  -  51:القلم.  
  .212-211البيان يف روائع القرآن ،ص: ينظر، متام حسان 4-

5 -  58: الكهف.  
1 -  77:يونس.  
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ن مل يكن يقتضي مقوال مقدرا ، إ) القول( وخالصة القول أن املعىن املعجمي للفظ ) نه سحر أ( اامهم للحق 
  .مذكورا ، وأمهية هذه القرينة تظهر خاصة يف إدراك املعىن عند اجلناس أو التورية

أي ما بني عناصر الكالم من مناسبة أو مفارقة يف املعىن ، حنـو قولـه    : اعتماد قرينة السياق على اللّغة -4
آلية يذكر نبات كل شيء ومثر هـذه النبـات    ففي ا )2(» انظُروا إلى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه « :تعاىل 

والضمري يف ينعه هل يعود من حيث التركيب على الثمر أو النبات ؟ لكن العالقة املعجمية بني األلفاظ تكشف 
وهكذا حتكم قرينة السياق بعودة الضمري على " نبات يانع " يقال المثر يانع و" املناسبة بني الثمر و الينع فيقال 

  . ثمرال
       :أي من عالقات املعاين بعضها ببعض قـال تعـاىل   : )∗( ما تقوم قرينة السياق على أساس من املنطقك-5
» انوِيتسلْ ييعِ همالسيرِ وصالْبو مالْأَصى ومنِ كَالْأَعثَلُ الْفَرِيقَيم «)3( الحظ توايل أربعة ألفـاظ  يو

مثـل  :" ل املعىن عني الفريقني والعطف هنا عطف صفات ال إفراد ، وجيب" الفارق العقلي "معطوفة ، ويالحظ 
، كمـا أن  ) األصم والسميع  (ومن مث فالواوين زائدتني  قبل" الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع 

ـ ) السميع البصري (وبني اإلجياب ) األعمى األصم ( الطباق بني السلب  ة فالسلب واإلجياب من األمور العقلي
  )4(.وينتهي األمر بإنشاء تقابل ثنائي ال رباعي، تقتضيه قرينة السياق

قرينـة   إىلقرينة على املعىن السياقي ، ولكن كيف يكون التنغيم مسندا ( Intonction∗(كما يكون التنغيم-6
نـواع  ذلك أن كل نوع مـن أ  ؛باعتباره جزءا من النظام النحوي ، فلقد عد من الظواهر السياقية  السياق ؟

، وهو " املثال"اجلمل يتفق مع هيكل تنغيمي خاص يقف منه يف إطار النظام النحوي موقف الصيغة الصرفية من 
كالتعجـب واملـدح والـذم     exclamrtoryمرتبط باجلانب االفصاحي من اللّغة ، يغلب عليه الطابع التأثريي 

فعالية تأثريية ، وهذا حل ملشكالت وكلها تتحقق يف صور صيحات ان...لف األصوات اخوالف اإلخالة وخو
  .النظام ، عند تطبيقه  وتعارضه مع مطالب السياق

ونادى أَصحاب «:ومن ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل :الظروف احلسية والنفسية احمليطة بالنفس  -7
كُمنى عا أَغْنقَالُوا م ماهبِِسيم مهرِفُونعالًا يرِج افرونَ الْأَعكْبِرتست متا كُنمو كُمعمسأل  )1(» ج  

                                                
2 –   99: األنعام.  

∗  -  كقول الشاعر :اةأَب نا ابأَن يمِالض مآلِ ن مكال          * نْإِو المكَ كانت كرالْ ممعادن   
لبنوة مقيدا باشتراط الكرم من قبيل حتصيل حاصل بواسطة القيد وهو معىن باالفخر  حط الصطبلو كان املعىن على النفي لوقع التنافر ولو جعل الشر

  .216ص ، نالبيان يف روائع القرآ: متام حسان .فكل من التناقض والتحصيل احلاصل من العالقات العقلية : فاسد 
3 -   24:هود. 
  .217ــ212البيان يف روائع القرآن ،ص :  ينظر ، متام حسا ن  -  4
∗  -   و من قرائن التعليق اللفظية يف السياق واإلطار الصويت الذي تقال به اجلملة يف السياق ،مصطلح يدل على ارتفاع الصوت واخنفاضه يف الكالم

نفي ، االستفهام ينظر، كل نحوية اليت للجملة ، ال للباب املفرد ، فاجلمل العربية تقع يف صيغ موازين تنغيمة  كالالوهو صيغ تنغيمية تتصل باملعاين 
  .266ص ،اللّغة العربية معناها ومبناها : ومتام حسان . 82ص ،مقدمة لدراسة اللّغة :حلمي خليل: من 

  .48: األعراف  -   1
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  )    من املدركات احلسية ( أصحاب األعراف رجاال عهدت هلم مستا الغىن والكربياء يف الدنيا ( 
:   هم مل ينجهم من العذاب فجملةؤفالسؤال هنا حيتمل معىن السخرية ، نتيجة اهلوان يف اآلخرة ، فكربيا       

مضمون النفي معلوم سلفا هلؤالء الرجال ، " ميعرفوم بسما" نفي ، وقرينة ذلك " عنكم مجعكم ما أغىن  "
  )1(» بِرحمة   أَهؤلَاِء الَّذين أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه«   :مواصلة السؤال يف اآلية املوالية وقوله تعاىل 

ويستفْتونك في النساِء قُلِ اللَّه يفْتيكُم فـيهِن ومـا     « : أما الظروف النفسية كما يف قوله تعاىل     
     يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في يتامى النساِء اللَّاتي لَا تؤتونهن مـا كُتـب لَهـن وترغَبـونَ أَنْ    

نوهحكنم التركيب حاليت الرغبة فيهن وعنهن ، ومراعاة احلالـة  عوقد حذف حرف اجلر عمدا أو لي)2( » ت
  . قرينة السياقلواحمليط االجتماعي هو متكأ .النفسية حالت دون ذكر حرف اجلر

ما جعلَ اللَّه مـن بحيـرة ولَـا      « :ومن مرتكزات قرينة السياق العادات والتقاليد كذلك حنو قوله تعاىل 
يلَةصلَا وو ةبائامٍ سلَا ح3(» و(.  

السياق اللّغوي ،ومن خالل ما سبق يستنتج اتساع قرينة السياق واعتمادها على أسس وركائز عدة تبدأ باللّغة 
إذن فقرينة السياق كربى القرائن ، والفرق ما بني قرينة السياق والقرائن اللفظية .املقام -الدالالت بأنواعها -

  )4(.د بروح النصاعتدنص واإلكالفرق ما بني االعتداد حبرفية ال
من اللبس عندما تتعدد احتماالت املعىن، أو تصلح أوخالصة القول أن قرينة السياق والقرائن احلالية هي مناط 

  . )5(عند غياا ةأن تكون بديال عن القرائن اللفظي
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .49: األعراف  -   1
  .127: النساء  -   2

  .حبرية هي ناقة يشقون أذا  مث حيرمون ركوا ويروا حمترمة  .103/ املائدة  -   3
إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه ، سيبوها فال تركب وال حيمل عليها وال تؤكل ، وبعضهم ينذر بعض ماله جبعله : هي ناقة أو بقرة أو شاة : سائبة 
  سائبة 

  . 246ص ،ان يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمح: عبد الرمحان بن ناصر السعدي.أي مجل حيمي ظهره عن الركوب واحلمل ، إذا وصل إىل حالة معروفة بينهم: حام 
 .221ـــ218ص،البيان يف روائع القرآن :متام حسان  ،ينظر - 4
  . 24-23ص  ،اخلالصة النحوية :ينظر، متام حسان  - 5
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  : الرخصة يف التركيب القرآين: امن ــث الثـاملبح
أهم نقطة أشري إليها سابقا فيما خيص الرخصة أا يعتذر عنها وال يعتذر عن األسلوب العدويل ، وأـا         

هذا وذاك فـإن املعـىن    إىلتركيب الكالم على غري ما تقتضي به القاعدة اتكاال على أمن اللبس ، باإلضافة 
قات بني الكلم وليس املعىن السطحي الوظيفي بني قوسني، على سبيل التحديد للعال" متام"ويضيف –النحوي 
بل ذلك املعىن الذي يتضمن تالحم املبىن واملعىن معا ودور تظافر القرائن يف إيضاح املعىن ، ويكفي  ؛الشكلي 

عتمد عليها حمـال للتـرخص    املأن تكون إحداها موضحة للقصد دون بقية القرائن ، وهكذا تصبح القرينة غري
أن :ومن شروطها  "قياس عليهاال يأن الرخصة مرهونة مبحلها ف "ول النحاة بشرط وضوح املقصد ، ومن أص

يؤمن معها اللبس ،وأن تكون من الفصيح يف عصر االستشهاد ، أما ترخصنا حنن يف قرائن النحو يقع من قبيل 
ه أو أن أن خنترع وال أن نقول غري ما قـالو   ليس لنا اليوم...  « :"ابن فارس  "، وذلك عمال بقول)1(اخلطأ

                                                
  224- 223ص،البيان يف روائع القرآن :متام حسان ،ينظر  - 1
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ه الباب أن اللّغة ال تأخذ قياسا نقيسه تاللّغة وبطالن حقائقها ، ونك نقيس قياسا مل يقيسوه؛ ألن يف ذلك فساد
  . )1(»حنن  ناآل

ية باعتبار القاعدة صفيعترب سقوطا يف شباك املعيارية ال الو" متام حسان" احلكم الذي تبناه  ووهذا القول      
ولكـن  ت استعمال خمتلفة ، وإذ حكم االستعمال دون القاعدة فهذا األمر جيوز ،تراك بني حاالشعنده جهة ا

إال ما  ،بعه باملوروث النحويشوت "متام حسان" هذا املوقف الصادر منه يزيدنا إصرارا على أصالة البحث لدى
  -كان تفصيال أو تفسريا أو قراءة أخرى مبنهج جديد

عرية واليت ينظر إليها مبنظار احلسن والقبح ، ال الصحة واخلطـأ  جيوز للضرورة الش-حاليا–لكن الترخص     
وبالرغم من أن القرآن الكرمي ليس بنص شعري ، لكن الترخص شائع فيه ، ال بسبب الضرورة ؟ إمنا ألسباب 

  : وضح فيما يأيت كيفية الترخص يف القرائن النحوية يوس) كرعاية الفاصلة ، واملناسبة الصوتية ( مجالية 
ومن ذلـك  ) تغيري هيكلها أو حذف حرف أو زيادة ( ويتم الترخص فيها بـ :  الترخص يف قرينة البنية -1

إذ األصل خيتصمون أدغمت  )2( » ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ « :قوله تعاىل 
  )3( » ومكَروا مكْرا كُبارا  « :قوله تعاىل ه مثل و ،أي تغري اهليكل" خيصمون " التاء يف الصاد 

  .الكثري من أنواع وأشكال احلذف والزيادة فقد رأينا سابقا -:أما الترخص بالزيادة أو احلذف -
والتركيب القرآين يتسم حبرية اللّغة ال بقيود النحو فيتحدى قواعد النحاة عند : الترخص يف قرينة الرتبة -2

 ذاالشجانب  إىلاللّغة أوسع من النحو لكوا حتوي املطرد ، ن لك ألغراض بيانية ، ويتضح أأمن اللبس ، وذ
  -والشاذ ال ينايف الفصاحة عند النحاة أنفسهم–والقليل والنادر ، والرخصة والعدول 

ما مر علَيه ملَـأٌ  ويصنع الْفُلْك وكُلَّ «: ومنها التشويش كما يف قوله تعاىل :  الترخص يف لرتبة احملفوظة-أ
هنوا مرخس همقَو نأي كلما مروا عليه وهو يصنع الفلك سخروا منه  )4( » م.  

وما يستوِي الْأَعمى والْبصـير والَّـذين    « :كما يف قوله تعاىل : ومن أنواعها كذلك تأخر رتبة األداة 
  ). أي وال الذين امنوا وعملوا الصاحلات واملسيء (  )5( » الْمِسيُء َآمنوا وعملُوا الصالحات ولَا

رتبة يف نظام  وهي-.فالتقدمي والتأخري فيها حمكوم مبقياس األسلوب ال مبقياس النحو :  الرتبة غري احملفوظة-ب
 )6( » مةَ من يشـاءُ يؤتي الْحكْ  « :ومن شواهد الترخص يف هذه القرينة قوله تعاىل –اللّغة ال يف استعماهلا 

  ...واألصل يف التركيب يؤيت من يشاء احلكمة
                                                

ب يف كالمها ،حققه وضبطه وقدم له فاروق الطباع ،مكتبة املعارف بريوت ، ة ومسائلها وسنن العرالصحايب يف فقه اللّغة العربي: ابن فارس  - 1
 .67ص، 1993 1ط
  .49: يس  -   2
  .22: نوح  -   3
  .28:هود  -   4
  .58: غافر  -   5
  .269: البقرة  -   6
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وقد وضح فيما سبق ما يتعلـق  ...أو باملطابقة  ∗فالربط إما أن يكون باإلحالة:  الترخص يف قرينة الربط-3
ري ويكاد الترخص يف اإلحالة يكون مقصورا على الربط بالضم–بالربط وأحلق ذلك خبطاطة توضح أنواعه كلها 

ويكون الترخص حبذف الضمري ، أو يف مرجع مـذكور ، أو التـرخص يف   ( ألنه أكثر وسائل اإلحالة دورانا 
  ).بعيد لضمري علىاأقرب ما يصلح أن يكون مرجعا له ويعود

 ذَلك الَّذي يبشر اللَّـه عبـاده الَّـذين َآمنـوا وعملُـوا      « :كما يف قوله تعاىل : حذف الضمري-أ
اتحالأي يبشر به(  )1( » الص (  

ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها «  :كما يف قوله تعاىل : الترخص يف مرجع مذكور-ب 
ةابد نمرتبطة بالدابة األرض قرينة ألن"دابة "الضمري يعود على األرض ولفظ  )2( » م.  

لتؤمنـوا بِاللَّـه ورسـوله     « :حنو قوله تعـاىل  :  )3(يصلح أن يكون مرجعا له الترخص يف أقرب ما-ج
  ".اهللا "الضمري يف تسبحوه يعود على مرجع بعيد )4( » وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا

وإذا  ،عدد مسالكه بتعدد حماور املطابقـة وهو أوسع من الترخص يف اإلحالة ؟ إذ تت: الترخص يف املطابقة-د
وسيكون موضوع كالم –فإن هذا ما يعرف بااللتفات ) املتكلم املخاطب الغيبة ( كانت الرخصة يف الشخص 

ولَكني أَراكُـم   « :و من أوجه الترخص يف هذه القرينة قوله تعاىل –حق من الدراسة األسلوبية يف قسم ال
يصح أن  ياوحنو" أراكم " وضمري املخاطب يف " جتهلون " فاملطابقة بني الفعل املضارع  )5( » قَوما تجهلُونَ

  . مبطابقة الفعل للقوم   "هلونجيلكن أراكم قوما : " يقال 
فالرخصة هنا يف العـدد والنـوع    )6( » قَالَتا أَتينا طَائعين  «: حنو حتوله تعلى :  الترخص يف العدد-هـ

  .، والتذكري إيزاء التأنيث) اجلمع " ( طائعني " بإزاء " " قالتا " د وضع ويتضح ذلك عن
ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة  الَّذي جمـع    «: كما يف قوله تعاىل :  الرخصة يف مطابقة التعريف والتنكري - و

مزة والذي ، جاء الترخص يف مطابقـة  اهلهنا بني ، املطابقة  )7( »  ُ مالًا وعدده  يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده
فإن ذلك يقرـا مـن   " ملزة" بنكرة مثلها  تنكرة ، وملا كانت مهزة وصف"  همزة "التعريف بينهما ، إذ أن 

  ) .كما رأينا سابقا(املعرفة ويغلب على هذه املعرفة أن تكون موصوال 
                                                

اإلضمار له باإلشارة إليه أو صفه  والسابق ، وذلك بإعادة ذكر أو بإعادة معناه ،أ إىلعلى ما يشري  قواملقصود باإلحالة أن يشتمل الالح- ∗
  .229ص  ،البيان يف روائع القران: متام حسان .الم نيابة عن ذلكلمبوصول أو صفة أو إحلاقه باللف وا

  .23: الشورى  -   1
  .61: النحل  -   2
  229ــــ225البيان يف رائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -   3
  .09: الفتح  -   4
  .29: هود  -   5
  .11: فصلت  -   6
  .3ــ1: اهلمزة  -   7
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  : األداةبالترخص يف الربط -ن
حتى إِذَا « :وذلك حبذفها ، مع وجود قرينة تدلنا على احلذف ، كما يف قوله تعاىل :  الترخص يف النواسخ-

أي )1(»رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جنـدا  
منصوب ، هي وامسها مقترنان   " كان"الساعة والعذاب خرب إما أن يكون العذاب إما أن تكون الساعة ، كل من

  .)ني املنصوبني يوالقرينة اخلرب( 
التـرخص يف  ،أخرى) كحذف أداة االستفهام وتعويضها بنغمة أو قرينة (غري ذلك من حاالت الترخص  إىل

  .ما قبل احلال" واو" الم رابطة اجلواب وحذف لكحذف ا: األدوات الداخلة على األجوبة 
مرتبة االختبار األسلويب حتكيم  إىلوهناك شواهد كثرية على احلذف يكاد أن تتجاوز الوصف بالترخص        

الشيوع واالستعمال ، وهذا املبدأ ما عمل به النحاة والبالغيون العرب القدماء كذلك ، ومن شـواهد نـزع   
أي من قومه ،وهناك نوع  )2(» سبعين رجلًا واختار موسى قَومه « :اخلافض من قبيل الترخص قوله تعاىل 

ومـا   « :حنو قوله تعـاىل   )3(من قبيل األسلوب العدويل  بسبب اطراده) يف نزع اخلافض( آخر من الترخص 
يرسل " ل املضارع فالفع )4(» كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا

جمرى املصدر " بوحي " مقدرة مرتوعة اخلافض فيجري املصدر الصريح " أن" منصوبا ، إما يدل على " يرسل 
من قبيل األسلوب العدويل كما يكون الترخص يف " أن"و" أنَّ"فرتع اخلافض الداخل على " أن يرسل" املؤول  

  .حرف العطف باحلذف 
ينشأ عنه الفصل البالغي وهو أسلوب عدويل ينم عن ( رق بني اهلدف الذي يف" متام"ومهم أن نشري بأن       

ويف هـذه  ،) من قبل الترخص ( وبني احلذف الذي ال يستقيم املعىن منه إال إذا قدر احملذوف ) ال عموقف انف
هد جنده يعطي مناذج مـن شـوا  " فتمام"،النقطة يتحدد أكثر الفرق الدقيق ما بني الرخصة واألسلوب العدويل

   :وذلك حنو قوله تعاىل  .)ألا مألوفه مطردة ( ،"الترخص" ال " األسلوب العدويل " قرآنيه هي من قبيل 
حذف الفاء ( ،  أي فقالت )5( » فَأَجاَءها الْمخاض إلى جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ هـذَا   «

بني االطراد واران الرخصة مبحلها وعـدم جـواز    فرق ن هناكإف هذا إىلباإلضافة ) مألوف وليس ترخصا 
  –حديث عن القياس من جديد لل"متام"الحظ عودة يو–القياس عليها 

ولكن معناه ،قدميا يعد هذه القرينة وما يتعلق ا ، وهو كمصطلح علىوتعرفنا :  امتضالترخص يف قرينة ال -4
  .)1(" من وضعنا " " متام "كما يقول 

                                                
  .75: مرمي -   1
  .155: األعراف  -   2
  .237ـــ229البيان يف روائع القرآن ،ص :ينظر، متام حسان  -   3
  .51: الشورى  -   4
  .23:مرمي  -   5
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  )2( التضام وعالقاته                
ويكون باحلذف سواء باالفتقار املتصل وغريه ، ويكون يف االختصاص بإدخال اللفظ :  الترخص باالفتقار -أ

ني ، وينبغي التمييز هنا بني يعلى غري ما اختص به ، ويف املناسبة باملفارقة ويف التنايف بالزيادة ، واجلمع بني املتناف
ألن التصرف يف األساليب اللّغوية كريا ما جيعل احلذف ) األسلوب العدويل ( ، واحلذف ) الرخصة ( ف حذ

حذف الصفة واملوصوف حذف املفعول به ،  ،املضاف أو املضاف إليه (وسيلة أسلوبية فنية ، مما جيعل حذف 
لقرائن مـع تكفـل القـرائن    ألن الترخص إسقاط إلحدى ا–) مع ضرورة وجود قرينة تدلنا كعالقة التعدية 

كاال على ما سبق ، ورأينا هذا يف تاجلملة دون ذكر اجلملة إ إىلكذكر األداة املفتقرة –األخرى بتوضيح املعىن 
" هذا سحر"حذفت مجلة )3( » أَتقُولُونَ للْحق لَما جاَءكُم أَسحر هذَا ولَا يفْلح الساحرونَ « :قوله تعاىل
تأويله النحو ، وتقوم على أمن البس فيه  إىلله االستعمال ، وخيف  هشقبيل األسلوب العدويل الذي ي وهذا من
إعادة يدفع إلىوهذا املوقف  -وال تعد من الرخص لكثرة شيوعها واستعماهلا ، فيمكن القياس عليها،القرائن 
وما بني النشاط اللّغوي ، والذي حيكمه الفرق ما بني لنظام االفتراضي الذي جيرب على االعتذار ، علىالتركيز 

كالفاصل البالغي الذي يستوجب مراعاة املقام وحلالة النفسية ، وهو مرتبط بالتداول واالستعمال ، ،االستعمال 
  .تايل فال مفر من وظيفة اللّغة ومسايرا املواقف والسياقات املختلفة الوب
 تأويل الرخصة إىلحتديا للقاعدة النحوية وال حيتاج النحو "امتضال"بإسقاط هذه القرينة: امتضالترخص يف ال -

  : مع وضوح املعىن لوجود القرائن البديلة ومن حاالت الترخص

                                                                                                                                                   
  .244ـــ237ص ،البيان يف روائع القرآن:متام حسان  ،ينظر - 1
  .244ص ،املرجع نفسه - 2
  .77: يونس  -   3

 )أو عالقة اللفظ باللفظ(التضام 

 التنافي  التوارد  التالزم 

 مفارقة   مناسبة   اختصار افتقار

 غیر متأصل  متأصل 
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وإِنَّ كُلا لَمـا لَيـوفِّينهم ربـك      « :وقد رأيناه يف اآلية السابقة من قوله تعاىل : الترخص يف االفتقار  -أ
مالَهمالفعل يف املاضي ، لكن املنفـي   ءانتفاإفعل مضارع ، وحاجتها إليه تنفيذ  إىلحظ افتقار ملافيال)1(  » أَع

املضارع  إىلتفتقر  "ملا"ـف) حلظة  أيالفعل يتوقع حدوثه يف ( نفي مقيد يتوقع احلدوث يف احلاضر " ملا " مع 
قرينة مجلـة       )ا يوفوا أعماهلم مل( ،والتقدير مع احلذف ) حذف الفعل( لتدل معه على عدم الوقوع يف املاضي 

  )∗(...القسم 
واستعماهلا أداة لالستفتاح والتأكيد حنو قولـه  " إذا" كحذف متعلق الظرف : الترخص يف االختصاص  -ب

  .لقد  أي )2( » إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً  « :تعاىل 
  :ويكون باملفارقة وهي نوعان : الترخص يف املناسبة  -ج
) ااز( لتربير ن لذأنوع منها ي-.نوع منها يستعصي على التربير ، عندما ال يكون للكلمة مع أختها معىن  -

فالعالقة الفنية الفردية اليت أنشأها املتكلم )3( » أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى  «: حنو قوله تعاىل 
ألنه يقاس عليه ، وصار من املطرد يف اللّغة على الـرغم مـن املفارقـة    ) األسلوب العدويل ( عالقة مشاة 

  .املعجمية
" املشتقة " اها الصريف عناملوصولة تكون صلتها صرحية ؛ أي الصفة مب" الـ"ومن ذلك : الترخص يف التنايف  -د

يتناىف معهـا  ( املضارع  هذه على" الـ"ال مبعناها اللّغوي العام ، ويف الشعر العريب شواهد قليلة على إدخال 
  .مثل اليجد صود احلمار ، ومل يرد يف القرآن الكرمي مثل هذا النوع من الترخص ) حبسب األصل 

كاملبنيـات ، واملقصـور   ( ومن شروط ذلك أن ال يتوقف عليها املعىن مع أمن :  الترخص يف اإلعراب -5
أَنَّ اللَّـه بـرِيٌء مـن الْمشـرِكين       « : ومن شواهد ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعـاىل ...) واملمدود 
ولُهسربعضهم على القسم أي وحق رسـوله ،   هاوقد خرج–عليه الصالة والسالم –جير لفظ الرسول )4( »و

وهو معىن ال يدعو إليه املقام ، وقد أمن اللبس هنا باملفارقة بالسياق الرباءة وبني الرسول ، مع عدم جواز صحة 
   )5(.ومن مث فالرسول معطوف على لفظ اجلاللة )ل على املشركنيعطف الرسو

ن يف الكتابات اللسانية الوصفية العربية دعوة صـرحية العتمـاد البنيانيـة    أومن كل ما سبق  يالحظ        
ي ، بني التحليلي التوريع "متام"كما نالحظ مجع –باعتبارها عنصر جتديد يف الدراسات اللّغوية العربية ،الوظيفية

وبني تصـور  –ورأينا هذا يف كذا موضع مما سبق –والذي يهتم باجلانب الشكلي ملستويات التحليل اللّغوي 
                                                

  .111: هود  -   1
ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وان اهللا تواب حكيم ان الذين جاؤو باالفك عصبة :" كما تفتقر أداة الشرط إىل شرط وجواب حنو قوله تعاىل - ∗

 14-11-10النور " لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم " إذ حذف جواب الشرط وذكر يف اآلية بعده "  منكم
  .30: البقرة  -   2
  .16: البقرة  -   3
  .03: التوبة  -   4
  .251ـــ245ص،البيان يف روائع القرآن :متام حسان ،ينظر -5
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إذ أن ( الوظيفي القائم على اعتبار اللّغة نشاطا لسانيا مرتبطا بالثقافة ، اليت تندرج فيها هذه اللّغة  firth "فريث"
مستويات ، اذ أن هنالك تداخال بينهما ،  إىلعلى جتزئة اللّغة  وأتباعه ، يرفضون النظرة البنوية القائمة "فريث"

  .وال اعتبار للمستوى الواحد ، دون اعتبار للمستوى الذي يعلوه
أصول اللسانيات األمريكية ، القائمة على رفض احلديث عن الوظيفية ، إذ مجع بني " متام حسان " جتاوز - -

  . )1(وما هو وظيفي) و وصفي بنوي أ(ما هو صوري 
حبثه الدائم عن احللقة اليت عدها كثري من الباحثني مفقودة ، وهي ربط التراث النحـوي واللّغـوي العـريب    -

بالنظريات احلديثة ، والدليل ما رأيناه سابقا ، يف فصل التضام ، إذ بني اجلوانب البنوية والتوليدية املوجودة يف 
  .النحو العريب 

منـهج البحـث ال   " ، لكن مدار هذه القضـايا كلـها    ضد أحيانا وبالنقلبعض القضايا بالنق "متام" ضتعر
   .تقسيم الكلم ، وتقسيم اجلمل لدى النحاة القدماء  ىوهذا ما رأيناه سابقا يف اعتراضه عل )2("النصوص

واضح يف الدراسـات التوزيعيـة    "متام"كما أن هذا األساس التوزيعي يف التقسيم السباعي والذي يقترحه -
  .)3(يكية ـاألمر

وهذا املفهوم هو اسد واحملـدد  )  ي قالوظيفي ،املعجمي ، السيا( متام حلقيقة املعىن ـ وتشقيقاته   "إن إدراك
العالقات املختلفة بني املعىن الوظيفي ، واملعـىن   إىلمع اإلشارة –ووفق هذا التشقيق يف املعىن –لنظرية النظم 

وإذا عرفت أن مدار النظم على معاين النحو  وعلى الوجوه والفروق   « : "اجلرجاين"املقامي ، وذلك يف قول 
مث اعلم أن ليست املزية بواجبه هلا يف أنفسنا ، ومن حيث هي على اإلطالق  (...) اليت من شأا أن تكون فيه 

 ولكن تعرض بسبب املعاين واألغراض اليت يوضع هلا لكالم مث حبسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها
   .ةمباشر)4(مع بعض

                                                
  .183ــ181ص ،اللسانيات العربية احلديثة : ينظر، مصطفى غلفان  - 1
   .331ــ328ص .متام حسان رائدا لغويا : عبد الرمحان حسن العارف ، ينظر  - 2
  .225- 224ص  ،العربية وعلم اللّغة البنيوي : مي خليل حل،ينظر  - 3
  .60ص ،دالئل اإلعجاز  :اجلرجاين  - 4
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  :مفهــوم البيـان   
،وتتبعه يف دالالته العامة عند اللّغويني والبالغيني   " البيان"دفعتين الرغبة للتعرف على تطور مدلول لفظ         

و األصوليني ،إىل إدراج هذا العنصر وما ذلك إال حماولة استقراء  مفهوم البيان كما هو عند العرب القـدماء  
من بديع وبيان :،وملا اختاره عنوانا لكتابة ،دون فروع البالغة األخرى "متام حسان"دوعن) اللّغويني والبالغيني(

  " .البيان" ال"املعاين " كان مركزا على-كما رأينا يف الفصل الثاين –علما أن حبثه .ومعاين
  :)∗(مفهوم البيان عند اللّغويني -أ

ارها ،وامتدت جذوره يف تربتها ،فمكانه من فقه إن علم البيان ربيب اللّغة،نشأ يف حجرها وتغذى بأفك        
اللّغة كما كان علم املعاين من النحو ،ألن اختصاص مجل من فقه اللّغة ،وعلم البيان باللفظ املفرد ،ينظر إليـه  
فقه اللّغة من حيث عالقاته اللفظ واملعىن واالستعمال ،وينظر إليه علم البيان من حيث عالقاته مبعنـاه فقـط   

على هذه الصورة "جماز القرآن"حني جعل عنوان كتابه " أبا عبيدة"على متانة الرابطة بني العلمني ،أن والدليل 
) 1(كان يرى عمله جزءا من اجلهد الذي يقوم به اللّغويني ،علما أن علم البالغة مل يكن قد ظهـر يف عصـره  

ذكر البيـان  -جل ثناؤه–أن اهللا  يف باب القول يف أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، يرى"ابن فارس"أما
 اعلى مجيع ما توحد خبلقه وتفرد بإنشائه من مشس،وقمر، وجنم،وشجر،وغري ذلك من اخلالئق احملكمة والنشا ي

األبكم قد يدل بإشارات وحركات له (....)بأن البيان قد يقع بغري اللسان العريب« ": ابن فارس" املتقنة ويقول
تكلما ،فضال عن أن يسمى بينا أو بليغا ،وإن أردت أن سائر اللغات تبني إبانـة  على آثر مراده مث ال يسمى م

فبالنسبة لصـفات السـيف   )2(»وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب (.....)اللّغة العربية فهذا غلط  
وميكن املقاربة بني هذا املختلفة واستخالص األمساء منها لداللته على النظر إىل عالقة اللفظ باملعىن واالستعمال ،

  : وعالقة اللفظ باملعىن ) اجلانب الوظيفي للغة(عن االستعمال " متام حسان"الرأي، وما ذكره 
  :البيان عند البالغيني-ب

اسم جامع لكل شيء كشف لك قنـاع  «بأنه :للبيان " اجلاحظ"أول ما يصادفنا يف هذا املقام ،تعريف         
مري ،حىت يفضي السامع إىل حقيقته ،ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلـك  املعىن وهتك احلجاب دون الض

البيان ،ومن أي جنس كان الدليل،ألن مدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل والسامع ،إمنـا هـو الفهـم    
 واإلفهام ،فبأي شيء بلغت اإلفهام ،وأوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع ،ومجيـع أضـاف  

أوهلم اللفظ ،مث اإلشارة ،مث العقد ،مث اخلط،مث احلال (...)الدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء 

                                                
الفصيح ، السمح اللسان ، الفصيح : وكالم بني فصيح ، و البيان ، اإلفصاح مع ذكاء ، والبني من الرجال الفصاحة واللسن ، : البيان  - ∗

لسان العرب احمليط     : ابن منظور .الظريف العايل الكالم ، وفالن أبني من فالن أي أفصح منه ، و اجلمع أبنياء ، صحت الياء لسكون ما قبلها 
  ) .ن.ي.ب( ، مادة  13ج
  325األصول دراسته ابستمولوجية، ص:ام حسان مت- 1

  .44-  43، صالصاحيب يف فقه اللّغة ،وسنن العرب يف كالمها: ابن فارس 2-
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،وهو يف إحصائها يوافق رأيه يف معىن البيان " اجلاحظ"تلك هي أنواع أو صنوف البيان عدا) 1(»اليت تسمى نصبة
واإلفهام وأن املعىن اللّغوي للبيان ،هو الـذي كـان   ،وغاياته اليت هي الكشف عما يف النفس،لتحصيل الفهم 

على أن هذا التعميم يف معىن البيـان ال  ) بإدراجه اإلشارة والنصبة (وهو يتوسع يف معىن البيان "اجلاحظ"خيايل
ينفي أن الدراسة البيانية أفادت مبا عرضة من فنوا يف ثنايا دراستها املستفيضة لألدب واألدباء وأثارت دراسته 

   )2(.للبيان مجاعة من العلماء املعجبني منهم ،والناقدين له
فيه، أم أتـى  " اجلاحظ"على كتابه ؟ هل ذهب مذهب " متام حسان"فما مدلول كلمة البيان اليت أطلقها       

إذ ال جيري هذا املصطلح عنده "اجلاحظ"مبفهوم مغاير؟ قبل هذا البد من التعرف أكثر على مفهوم البيان عند 
يتدرج من العالمة مطلقا، إىل العالمة اللّغوية مبستوييها العادي واألديب  )∗(معىن واحد،فمفهوم البيان عنده  على

وأن هذا املعىن يهتم بالغايات ال بالوسائل ،وبتعدد بالوظيفة ال بالبنية والشكل،مما جعله خلوا من األبعاد الفنية 
وخلوه من البعد الفين ال يعين انفصاله  ائل اليت تضمن التواصلوالبالغية ،وال هم لصاحبه إال الوقوف على الوس

عن نظريته اللّغوية والبالغية العامة فالركيزة األصولية اليت تدعم هذا املعىن األول،وهي وظيفة الفهم واإلفهـام  
م ستبقى قامسا مشتركا أعظم بني كل مستويات التعبري وطرقه،على أساسها تضبط جل خصائصه ،عاديا كان أ

إىل الفعل اللّغوي،الذي يقوم على ثالثة عناصر متثل احلـد   هفنيا كما أن نظرية اجلاحظ هذه مكتسبة من االنتبا
وكل حتليالته اللّغوية ومقاييسه البالغية ترتكز على ما بني هذه " املتكلم، السامع الكالم:"األدىن للبيان اللّغوي

  .العناصر من تفاعل وتالحم 
لذا يكـون قـد    -كما هي  عند جاكبسون–ن اعتبار اجتاهه هذا فرقعة لنظرية التواصل وعلى هذا ميك      

وجـد يف  . اهتدى يف وقت مبكر من تاريخ العلوم اللّغوية والبالغية إىل ما حيف بظاهرة الكالم من مالبسات 
ورة يف سياق خاص جيب تراثه نظرية متكاملة تقدر أن الكالم هو املظهر العلمي لوجود اللّغة ارد ،ينجز بالضر

  .)3(أن تراعي فيه
ولرمبا كانت جل مبادئه اللّغوية العامة ،ومجلة تصوراته البالغية، ومقاييسه األسلوبية مسـتمدة مـن هـذا    

  .)4(األصل
فخصائص اخلطاب ومواصفاته هي حصيلة تفاعل مجلة املعطيات احلافة بإجناز اخلطاب،خاصة الغاية اليت جيري 

ويترتل احلديث عنها مرتلة )الغاية أو مدار األمر(أو هي يف مصطلحه " الوظيفة :" لم والسامعإليها كل من املتك

                                                
 .76ص، 1، ج"البيان والتبيني:اجلاحظ - 1
 19-18ص، 1967  2علم البيان دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية، مكتبة االجنلو مصرية ،ط:بدوي طبانة - 2
ضبط وظيفتها ينبين املفهوم العام للبيان عنده على مجلة من املنطلقات الفلسفية والعقائدية حددت بدورها نظريته اللّغوية وأثرت  تأثريا عميقا يف  -*

التفكري   :ود محادي صم. وتترتل املخلوقات عنده مرتلة الدوال ملدلول امسي سرمدي يهتدي إليه بالتعقل ،وتأويل الرمز وهو حكمة العامل والكون
    .158ص ،البالغي عند العرب

  .162ــــ 157التفكري البالغي عند العرب، ص :محادي صمود  ،ينظر- 3
 .200 ــ182املرجع نفسه، ص - 4
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تقوم الوظائف –الفهم واإلفهام –املقدمة واملدخل لإلحاطة بتفكريه البالغي ،فمن خالل هذه الوظيفة الرئيسية 
ثر استعصاء على الضبط يف تراث ، هذا وتبقى وظائف اخلطاب ،وجماري استعمال الظاهرة اللّغوية أك)1(األخرى

  .وذلك لتداخل مفاهيم البيان ،وعدم استقالل مسائل البالغة عن املسائل اللّغوية العامة " اجلاحظ"
علـم  "،ويقال"علم املعاين"، هناك من يرى أن هذا العلم يقال فيه "اجلاحظ"وعالوة على مفهوم البيان عند     
مجيعـا ،وكـل هـذه اإلضـافات جاريـة علـى ألسـنة علمائـه يف                      علم البيان واملعاين: ويقال " البيان

  .فاملقصود بعلم املعاين املقاصد املفهومية من جهة األلفاظ املركبة من جهة إعراا:االستعمال 
فعلم املعاين املقصود به علم البالغة على أساليبها وتقاسيمها ،واملفهوم من علم البيان هو الفصاحة ،وهي     

غري مقصورة على الكلم املفردة ،دون املركبة، وكال العلمني يرجع يف احلقيقة إىل علم البالغة والفصاحة 
على الرغم من التداخل الوظيفي بني العلمني ؛ بل بني العلوم –ومنشأ هذه احلرية هو حماولة التقسيم والتحديد .

ذلك التعميم بأا  ا، وعللو"علم البيان "م الثالثة الثالثة وهذا السبب  يف أن بعض العلماء أطلق على تلك العلو
وهذا  ما ينبغي أن تسري دراسة البيان يف    "مجيعا تتعلق بالبيان ،وهو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري ، 

  .هـداه
و الذي فإن كان علم املعاين ه" بدوي طبانة"ومعادلة التقييم هذه أمور غري مسلمة على إطالقها على حد تعبري 

حيترز به عن اخلطأ تأدية املعىن املراد ،وبه يعرف ما يطابق الكالم به مقتضى احلال، وبه تعرف املعاين اليت يصاغ 
  .هلا الكالم وهي املدلوالت العقلية

حيترز به عن التقعيد املعنوي ،وبه مزيد تعلق بالوضوح والبيان من حيث إن يعرف به اختالف ": علم البيان"و
لة يف الوضوح والبيان ، وتدبر هذا الكالم يؤدي إىل إدراك التداخل بني العلمني فاألول يهتم باملعاين طرق الدال

املدلوالت العقلية ، ولكن هذه املعاين ال ميكن التعرف عليها،وال تقديرها واحلكم عليها :اليت يصاغ هلا الكالم 
وت بينها ال يكون إال بإدراكها يف ثوا الـذي  إال عن طريق صياغتها يف أسلوب أو كالم منظوم وإدراك التفا

وحبث آخر يف الصورة واألسلوب ،لكن هـذا  ) املعىن(،وهذا القول مل ينكر أن هناك بعثا يف الفكرة"برزت فيه
وتطرقنا هلذه الفكرة فيما سبق –البحث يوجب اقتران الدراستني ،إذ يتناول فيه األسباب اليت توجد ا الفكرة 

  .-قة ما بني الشكل واملضمون وعدم الفصل بينها لضرورات أسلوبيةإثر حبث العال
والبيان يف عرف الكالم أمت من كل واحد من الفصاحة والبالغة ؛ألن كل واحد منها من مادته،وداخل يف       
املـراد  االتصال ،وأخريا فإن علم البيان على حد تعبري البالغيني ،هو العلم الذي يبحث يف تأدية املعىن  حقيقته

علـم  "هـو "علـم البيـان  "بأساليب خمتلفة يف وضوح الداللة على املعىن املراد، ومعىن هذا بعبارة واضحة أن 
ومن خالل ما سبق ذكره ميكن استنتاج األسباب اليت . )2(اليت يستعملها األدباء لإلبانة عن معانيهم "األساليب

  " .البيان"كتابه البيان يف روائع القرآن بـ" متام"من أجلها يسمي 
                                                

 .27ـــ 23ص،علم البيان دراسته تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية :دوي طبانة ب - 1
  .36،صاملرجع نفسه - 2
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  . كون البيان أعم من الفصاحة والبالغة لتعلقه بعنصر اإلفهام-أ
املتصلة مبفهومه ملصطلح البيـان واسـدة لنظريـة التواصـل              " اجلاحظ:"ولرمبا إحياء وتأصيال لفكرة  -ب
  -الوظيفة–
حيمـل  "ا أن مصطلح البيان وهذه العناصر الثالثة مت ذكرها سابقا كم(إن علم البيان هو علم األساليب  -ج

أن يبلغ املعىن من نفس (داللة وظيفية كونه يشمل الشكل واملضمون ،وبذلك يتجاوز البالغة اليت تم باملعىن 
فريبط مفهوم البيان باألسلوبية ،اليت ترى ) الفكرة(واملعىن )األسلوب(على حنو يربط فيه بني املبىن ) السامع مبلغه

ن وهذا ما يذكرنا بفكرة عالقة البنية بالوظيفة ،وباملعىن يف املبحث األول من الفصل ضرورة اجلمع بني العنصري
  .الثاين،وكذا ربطه بني املبىن واملعىن بشكل وظيفي

  كما هو موضح يف كتابة األصول ،فقد ربطه بقضية تعدد املعىن بالنسبة للمباين" متام حسان"أما البيان عند  -
واليت تعد أوسع مما ظنـها  "النقل "وجيعل هذا الباب النحوي منفذا لظاهرة –ي تكريس مبدأ القتصاد اللّغو -

  .النحاة
وظاهرة النقـل هـذه يف   -لغوي أيضا ومل يتجاوز املستوى النحوي إىل البياين مباشرة" متام"إذن منطلق       

وإن )از املرسل والكنايـة كاالستعارة وا(البيان،هلا عدة مظاهر يستعمل فيها اللفظ املفرد بغري معناه احلقيقي 
  .معىن اللفظ قد يعرض له ما خيصص داللته ويعممها ويغريها

بدور النقد األديب يف تكوين الصورة النهائيـة لعلـم   " متام"عالوة على هذا يعترف ".ااز "وهذا النقل البياين 
عوا أن خيطوا ذه الدراسة البيان لكن من جهة أخرى يرى أن النقاد على جليل قدرهم ومجيل صنعهم مل يستطي

خطوات ذات بال يف معارج الضبط ؛ألن مصطلحام يف األغلب تستعمل بدالالا اللّغوية العامـة   .)1(الناشئة
مثال يراه، أنه موضوع ملعان متعددة كإيضاح املعىن،اإلتيـان  " اجلاحظ"فمصطلح البيان عند (املتعددة واحملتملة 

  (...).ويا للبالغةبالكالم املبني كما جيعله مسا
علم يعرف به إيراد املعىن الواحـد  :"للبيان والذي نصه "القزويين "ومن جهة أخرى فإنه يأخذ بتعريف        

يف "متام"ويقول .مع مطابقة كل منهما ملقتضى احلال :"بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، ورمبا زاد بعضهم 
راد املعىن الواحد هو معىن اللفظ املفرد ،وليس معىن النسبة ،لكان هـذا  لوال أن املعىن الوارد يف عبارة إي:"هذا 

  .التعريف أحسن ما يعرف به األسلوب 
وتذكرنا كذلك بإشكالية طرحت سابقا .ويستخلص من هذه الفكرة سبب اختياره مصطلح البيان ملؤلفه      

  وا متهيدا إلشكالية أخرى ،وهي العالقة إذ تتجاوز األسلوبية املستوى اإلفرادي إىل التركييب ،إضافة إىل ك
  .أو املفارقة ما بني علم البيان واملعاين

                                                
  325-  324ص ،ل دراسة إبستيمولوجيةاألصو :متام حسان- 1



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  179

وما دام موضوع البيان هو اللفظ العريب من حيث التفاوت يف وضوح الداللة بعـد رعايـة مطابقتـه           
ون عند فهمهم لتشـبيه  وبالتايل فإن املعىن البياين مفردا يف طابعه هلذا السبب فقد عدل البياني" مقتضى احلال"

التمثيل والتشبيه الضمين  واالستعارة التمثيلية عن اعتبار الكالم املتصل املؤلف من عدد من األلفاظ إىل اعتبار 
تصور مفرد مهما -"متام"على حد تعبري –حاصلة من التركيب وهذا احلال عندهم ) حالة مفردة(صورة مفردة 

وذلك حبكم " علم البيان "وليس" علم املعاين"عقلي فإن املكان املناسب له تعددت أجزاؤه وألفاظه ، أما ااز ال
مع كل .إسناد الفعل ،أو ما يف معناه إىل غري من هو له لعالقة مع قرينة واإلسناد يقتضي تعدد األلفاظ:"التعريف
خاصة –لوارد أعاله على الرغم من النقد ا–مل خيرج عما قال به القدماء فيما خيص مفهوم البيان "متام "هذا فـ

  .)1( -فيما خيص التداخل بني علم البيان واملعاين ،يف ااز العقلي، إذن عدم الدقة يف التقييم والتحديد
تعدد املعىن للمبىن الواحد ومبدأ " النقل"وكذلك انطالقه يف إعطاء مفهوم للبيان من وجهة وظيفية ،من خالل 

وهذا يعكس تصوره الـوظيفي إذ ال  (يان بالتركيب ،ال باملعىن املفرد االقتصاد اللّغوي ،وإصراره على ربط الب
  :تصوره للعالقة البيانية بني اللفظ واملعىن على النحو اآليت " متام"،ويعرض )وجود لكلمة مفردة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       ) 2 (العالقة البيانية بني اللفظ واملعىن                                  

                                                
 327 -326ص ، األصول دراسة إبستيمولوجية :متام حسان - 1
  .328املرجع نفسه ،ص  - 2

 العالقةالبيانية

  يف اللفظ اجلامد
 أصلية

  يف اللفظ املشتق
  تبعية

  )وضعية(عرفية )منطقية(عقلية 
 مطابقة     

) فنية(ختيلية 
 مشاة

  بال قرينة
 كناية

  بقرينة
 جماز مرسل

  حذف املشبه  صورة بصورة مكان زمان كمية غائية
 )تصرحيية(

حذف املشبه 
 )مكنية(به 

 حملية حالية ما يكون مكان بعضية كلية مسببة سببية

  مع حذف الطرفني 
 تشبيه          

  مع حذف  أحدمها
  استعارة        

 

 مفرد مبفرد
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واملقصود ذه العبارة الوجهة الوظيفية –وهذا البيان يوضح الروابط العضوية بني عناصر موضوع البيان         
أن البيانيني بعدما سلموا العالقة الطبيعية بني الرمز واملعىن إىل علم املعاين ،وبعض مباحث البديع " متام"ويقول–

  هي العالقة الفنية ،أو التخيلية فقد استخرجوا من االستعمال األديب لأللفاظ عالقة أخرى و
وهي غري عرفية ،تتفاوت بني الوضوح واخلفاء حبسب القرب والبعد مث جمال العالقة العرفيـة   )∗(أو التشبيهية 

  ).داللة حبكم أصل الوضع ،وال ينظر إليها حبكم الوضوح واخلفاء لعرفيتها(
  " وظيفة"قة التخيلية من أا يف جانبها النحوي قوله يف العال:ومن دالئل وجهته الوظيفية يف حتليل البيان 

وقد تفهم هـذه العالقـة بـال    ) شبه-مثل(،ومعاين معجمية لكلمات "كأن"و" الكاف"أو معىن وظيفي تأدية 
أن مهـه متصـل   " متام"ويصرح ) زيد أسد(،ويرتبط ذلك بتراكيب حنوية معينة منها املبتدأ أو اخلرب حنو )1(أداة

مبعىن اللجوء إىل عمق -بارها وظيفة حنوية دون النظر إىل اختالف األساليب بني التشبيه واازبالعالقة ذاا باعت
يف " اجلر جاين" البنية والتغلغل زمن األسطح احلسية لألشياء،ويلتقي هنا مرة أخرى مع التوليدية التحويلية ،ومع

اليب كالتشبيه مثال،من خالل احلكم اخلارجي البنية السطحية والعميقة ومن مث جتاوز البنوية ،فال ينظر يف األس
العام بل يتجاوز ذلك إىل وظيفة األداة وبنية التركيب ،وعالقة العناصر النحوية فيما بينها ،وقد رأينا هـذا يف  

البالغية بالدراسـات اللّغويـة ،والنحويـة    (الفصل السابق ، مما يزيدنا تأكيدا على ارتباط املباحث األسلوبية 
  :الوظيفية للبيان من وجهتني" متام"ن نظرة كما أ)منها

  ")اجلاحظ"اإلفهام كما هو عند(البعد التواصلي  -
أي (واالجتاه إىل التركيب ) األسلوب والصياغة ،بالفكرة واملعىن واملعىن الوظيفي( متسكه بعالقة اللفظ باملعىن -

  ).   السياق
  ) :الشافعي( األصولينيالبيان عند -ج 

ة األصوليني ولكن جهود اللّغويني واملتكلمني والنقاد واملفسرين يف بناء صرح البالغة ،هناك فئ إىل إضافة       
هؤالء تعرضوا لكثري من مباحث املعاين والبديع والبيان ،واملتقدمون من األصوليني وما ذكروه من املقدمات يف 

"     اإلمام الشـافعي "ويقول  )2("ان لالجتهاد بيان للقرآن ،وبيان للسنة ،وبي:"كتبهم أولو فيها أقسام البيان وهو
إن البيان اسم جامع ملعان جمتمعة األصول ،متشبعة الفروع،فأقل ما يف تلك املعاين اتمعة  «: -رضي اهللا عنه-

املتشبعة،أا بيان ملن خوطب ا ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة االستواء عنده، وان كان بعضها أشد تأكيـد  
  .  )3( »بعض خمتلفة عند من جيهل لسان العرب  بيان من

                                                
وهي فرع على العالقات الذهنية ،وفصلوا القول يف نطاقها ،حول التشبيهات واالستعارات ،كما أن كناية بعالقات ذهنية أخرى نوهي عالقة - ∗

  329األصول ،ص:متام حسان .عالقة الغائية والكمية والزمان واملكان )لى الزم املعىن أو الداللة ع(اللزوم 
  .332 -329،ص. األصول دراسة استمولوجية:ينظر، متام حسان -1
  .48-46املرجع نفسه ،ص -2
  . 21،ص) ت .د(الرسالة ، بريوت دار الفكر بريوت ،:الشافعي - 3
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  ).نصا على لسان نبيه(مما يقيدهم به ما أبان اهللا  خللقه يف كتابه -أ
  .مما ليس فيه نص حكم -عليه الصالة والسالم–ومنه ما سن الرسول -ب
  . )1(ومنه ما فرض اهللا على خلقه ،االجتهاد يف طلبه -ج

       .داللة ،وانه اسم جامع لكل ما يوضح املعىن وحدده بأنواع متعددة فالبيان عنده أهم من الدليل أو ال
قد أفصح لنا أساليب اللّغة يف التعبري وحدد أنواع الداللـة حبيـث    -رضي اهللا عنه–" الشافعي"بالتايل فإن    

معة األصول يستطيع الفقيه أن يصل إىل فهم األحكام واستنباطها من النصوص ،وأن البيان اسم جامع ألمور جمت
هو  الكيفيات واألساليب :ووجه الشبه بني البيان كما هو عند اللّغويني والبالغيني وفئة األصوليني -...متشبعة

  .)2(املختلفة واليت يستخدمها اللّغويون للتعبري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .22-21، ص الرسالة:الشافعي  -1

هذَا بيانٌ للناسِ  :"على ما قيل سابقا ،البأس أن نورد بعض اآليات من القرآن الكرمي ،واليت وردت فيها هذه الكلمة حنو قوله تعاىل  زيادة -*
ينقتلْمظَةٌ لعومى ودهوقوله تعاىل ./  138آل عمران "  و: إِنَّ ع ثُم  هَآنقُر بِعفَات اهأْنهفَإِذَا قَرانيا بنكما . 19 - 18القيامة ". لَي

  ".إن من البيان لسحرا ومن الشعر حلكمة:"ورد يف السنة القولية 
  .23مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني ،ص:حممود سعيد - 2
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  : تأمالت يف القيم الصوتية يف القرآن الكرمي:املبـحث األول  
بالقيم الصوتية ،تلك اخلصائص اليت تتمايز بواسطتها األصوات،ويتعلق ا نوع مـن   "متام حسان"يقصد      

بأا عرفية وال ذهنية ،ألا مؤثرات مسعية انطباعيـة ذات  ) ال توصف آثارها" (املعاين الطبيعية "املعاين يسمى 
على مسـتوى الـدال   "  Arbitrary"إذ اعترب اللسانيون اللّغة نظام يتصف باالعتباطية  )1(وقع على الوجدان

وهذه الرموز جيب أن تكون خمصصة حبسب التعارف ، ال )1∗(" واملدلول أي الكلمات واملعاين ،فاللّغة اعتباطية
،وهذه االعتباطيـة  )2("أن العالقة بني الكلمة وبني مدلوهلا عالقة اعتباطية غري مسببة أيحبسب الطبيعة واملنطق 

  .واملدلوالت  تعم  الكلمة أو الدال ،واملعاين
ذو وجهني متصلني وملـتحمني التحـام   (كيان واحد ال يتجزأ " سوسري"اللّغوي عند )  signe(فالدليل       

 2∗(فالدال هو الصورة األكوسـتيكية . signifiantواملدلول     signifieوهو يتكون من الدال  )وجهي الورقة 

(image acoustique   دليل أما املدلول ، أو الصوتية ،اليت يتضمنها كل )املعىن قدميا، لكن ) هو املتصور الذهين
) الصورة األكوسـتيكية (هذا الفصل بني الدال واملدلول على ما فيه من براعة ينطوي على غموض مبثله مفهوم 

فليس التصويت يف حد ذاته؛ إمنا هي الصورة الذهنية اليت ميكن أن حتصل من جراء أصوات دليل مـا دون أن  
  .)3(تكلم بتلك األصوات تلفظا فعليا يتلفظ امل
أن ال وجود لعالقة ضرورية وال منطقية وال سببية بـني املفهـوم   " سوسري"فا ملقصود باالعتباطية عند        

والسلسلة الصوتية اليت توافقه، مبعىن أن الرابط بينهما ،أو العالقة اليت تربطهما غري معللة منطقيا أو ماديا ناجتا 
  .) 4(يعيعن تالزم طب

فكيف يصل كل جمتمع إىل اختيار كلمـة ليـدل ـا علـى     «:هذه الفكرة بقوله" متام حسان"ويدعم       
ويستشهد بعد ذلك .»االعتباط واملنطق وال الطبيعة :بالتعارف ،فما هو أساس التعارف ؟اجلواب: املعىن؟اجلواب

ءته للتراث ،سواء يف اللّغة والنحو أو البالغة إذ  التأصيل حاضر يف قرا–خبصوص االعتباطية " اجلر جاين" بقول

                                                
  .257البيان يف روائع القرآن،ص: ينظر، متام حسان- 1

∗ 1-Le lien  unissant le signifiant au signifie est Arbitrary ; ou encore ;puisque nous entendons par signe le total 
 résultant de l'association d'un signifiant un signifie nous pouvons dire plus simplement:le signe linguistique est  
arbitrer. Ferdinand  de sraussure ; cours de l'inguistique  générale essai ouvrage présenté  par dalila  morsly ; El-

Aniss ;collection sciences Humaines dirigée par ali  El-Kenz .Eneg / edition ;1990 .p:110  
  .63مناهج البحث يف اللّغة، ص: متام حسان - - 2

*2- Le signe linguistique unit non une close et un nom ;mais un concept et le son matériel .chose  purement 
physique de ce son                                                                                                                                                     

-le signe l'linguistique est donc une entité psychique a deux faces ;qui peut être représentée par la figure :ces 
deux élemement  sont intimement unis est une image acoustique .cette derniere n'est pas est s'appelent l'un l'antre 
francoire Gradet; saussure une sience de la langue ;presser Universitaire de France. Paris 1987. p:30-31  

  .363__361دروس يف األلسنية العامة ،تعريب صاحل القرمادي،ص :سوسري - 3
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة مولود معمري ) دراسة نقدية ( أصول اللسانيات الوصفية العربية احلديثة : جيلي ممحند الزين - 4

  .188-187ص ) ماجيستري( 
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بإمكانية نسب عدد من هذه القيم إىل األسلوب القرآين وهـي  " متام"ونعود مرة أخرى للقيم الصوتية،فيقول –
  : كاآليت
  :  اإليقاع -أوال

يقـاع  التصور التقليدي الذي يربط بني مصطلح اإل" متام"يف مطلع احلديث عن اإليقاع وشرحه ،رفض       
وزن الشعر، ويقول أنه مل تدركـه  " متام" ومن احلري أن يقال عنده إيقاع الشعر ويقصد به) الشعر املوزون(و

، يرى أن هذه الطالوة " إن له حلالوة وان عليه لطالوة:"وكان مغلفا بااز مذ قالوا-التراث–تقاليدنا الفكرية 
والبديل لدى متام ،هو الكشف العلمـي  ) لقيمي ،أو املعياري الذوق أو احلكم ا(واحلالوة تأتيه مما حتسه األذن 

وهذا الكالم –ال من قبيل ااز )ما هو كائن(من خالل نوع من الوصف ،ليكون الكالم عنها من قبيل احلقيقة 
) ∗(واعتمد يف دراسته هلذه القيم الصوتية على املقاطع –وباقي اللسانيني "متام " ليس جديدا علينا إذ عهدناه من

  .اللّغوية العربية املختلفة الكميات وما يتصل بذلك من قواعد النثر يف الكالم 
مل أر على ظهـر  :"و أول ما قام به هو حتديد مقاطع العبارة املشهورة واملوضوعة من طرف العروضيني ، وهي 

من مقطع والتقطيع ويرى أم مل حيددوها ،على الرغم من أن أغلب ألفاظ العبارة مكون من أكثر ". جبل مسكة
  .تن -ك -م-س-لن-ب-ج-ر-ال ظه–رع -أ-مل: "الذي يقترحه هو

  :الشروط الالزمة لدراسة املقاطع العربية ومنها" متام" مث يعرض
  ).إذ ال يبتدئ بساكن ،وميكن أن يفتتح به(كل حرف متحرك ،فهو بداية مقطع -1
  .هذا الساكن عن الوقفكل صوت ساكن بعد حركة ،أو مد فهو اية مقطع موقد يشدد -2
  . ومقطع حبسب االستعمال ويتصل هذا التفريق يف الغالب مزة الوصل.هناك مقطع حبسب األصل  -3
يقول متام بأنه معين يف هذه الدراسة باملقاطع االستعمالية ال التنظيمية؛ألن موضوع اإليقاع هـو ظـاهرة   -4

،هو " متام" النظام واالستعمال ،وهذا املوقف الذي يتبناه هذه النقطة تذكرنا بتفريقه السابق بني- )1(استعماليه
الذي جنده عند الوظيفيني؛ إذ انطلقوا يف دراستهم من اللسان البشري وليس من اللّغة ،مع عدم تباين العالقة ما 

غي،ومن بني اللسان الكالم ،ملا من قدرة هلذا األخري يف إيضاح الظواهر احملسوسة ،الذي يدعمها التخاطب التبلي
مث ) لغة التخاطـب (هذه الظاهر ميكن استخالص النظام، فالوظيفيون يعتمدون املنطوق أو امللفوظ من الكالم 

لنفسه  بصورة "متام"وهذا هو االجتاه الذي ارتضاه -)2(ينسخونه نسخا علميا صوتيا ،مث يقومون بعملية التحليل
  ويعود متام  -مع عدم تناسي البعد التداويل)اإلبالغالتواصل و(أو بأخرى ،وهذا االستعمال مرتبط بالوظيفية 

                                                
يريات عن نسق منظم من اجلزيئات التحليلية ،أو خفقات صدرية أثناء الكالم ،أو وحدات تركيبية ،أو أشكال وكميات املقاطع تغ -  ∗

  170ص.مناهج البحث يف اللّغة :متام حسان .بإمكانية خلق نظلم رمزي للمقاطع طبقا لكل واحدة مما سبق ذكره "متام"معينة،ويقول 
  .259-257ع القرآن، صالبيان يف روائ:ينظر، متام حسان  - 1
 .23ص) دكتوراه( العالقات التركيبية يف القرآن الكرمي دراسة وظيفية:سعدي الزبري  - 2



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  184

وذلك لتحديد طبيعة اتصال التفريق بني اإليقاع وبني نوعي  -النقطة الثالثة من الشروط-لتوضيح الفكرة التالية
  .املقاطع 

، حىت "لقواانط"اعتراف نظام اللّغة العربية بإمكان افتتاح الكلمة العربية حبرف ساكن ال االبتداء به، يف مثل -أ
  -كما رأينا أعاله"- باأللف لالبتداء  ا ألن أول حروف الكلمة ساكن وذلك لضرورات النطق والتخاطب
،أما إذا -قو -ل -ط -وأصبحت املقاطع االستعمالية أي الصوتية ال الكتابية والتشكيلية على النحو التايل ء ن

ن الساكنة ،باحلركة اليت كانت لأللف ،ويكون هذا يف وسط الكلمة فيتكفل احلرف ما قبل النو" النون"كانت 
فهذه الدراسة للمقطع تنطلق من كونه وحدة تركيبية داخـل  " فانطلقوا:"احلرف مع النون مقطعا واحدا ،حنو 

فالدراسة يف أساسها وظيفية من منطلق املوقع والوظيفة واالستعمال،ومن ذلـك  -سياق حتكمه عالقة ااورة
،فاأللف اليت بعد الواو دلتنا على أن الواو للجماعة ،وليست للجمع وتظهـر  "انطلقوا"ن أيضا واو اجلماعة م

،فالواو األوىل للجماعة، والثانية للجمـع ويقـول        " قاتلو زيد"و" قاتلوا زيدا"فائدة هذا األخري يف التفريق بني 
،الذي يأتينا مبقاطع صوتية ،بـل إن   ال غبار عليه عند النظر إىل االستعمال" الشرط الثالث"عما سبق " متام" 

  .املقاطع الصوتية هي املطلوبة يف الدراسة
كل صوت سـاكن  (فاحلديث عن التأصيل النظري حبسب نظام اللّغة ال االستعمال يف ضوء الشرط الثاين -ب

  .اللّغة؟ اية مقطع، فأين بدايته حبسب أصول"انطلقوا "فالنون إذا يف ) بعد حركة أو أمد ،فهو اية مقطع 
من حيث التأصيل ال بداية له ؛بل له بداية يف االستعمال على هذا النحو فالنون مقطع تأصيلي بدأ وانتهى بـه  

 )1()∗(املقطع ،وحيسن أن يسمى مقطع الوصل
ومن الضـروري أن  «: وتدعم هذه الفكرة مبا عرضه يف مناهج البحث-انظر اهلامش-" ابن مالك" وانتبه إليه-

أوهلما هو املقطع التشكيلي واآلخر هو املقطع األصوايت ،أوهلمـا جتريـدي   :من أنواع املقاطع  نعترف بنوعني
مكون من حروف وثانيها أصوايت حمسوس مسموع مكون من أصوات ،وهذه الثنائية يف التناول نتيجة حتمية 

  .   )2(» ال يتحقق دائما يف النطق بالضرورة. لالعتراف باحلقيقة القائلة ،إن ما هو تقعيدي
فاألول هو " phonology"،والنظام الصويت،"phonétique"إىل التفريق بني ما أمساه "متام "يف كل هذا يقصد     

دراسة للجوانب الفسيولوجية واملنطقية والسمعية من خالل املالحظة والتسجيل والوصـف دون النظـر إىل   
  ".لوصفوأن خنصصها بنوع من ا"وظائفها داخل اللّغة إذ قال من قبل 

                                                
ال وجود له يف االستعمال ،ويأيت هذا املقطع ذو الوجهني يف أمساء بعينها ) مقطع وصل ألنه تأصيلي ال يوجد إال يف الذهن التجريد العقلي - ∗
أي . ماسي والسداسي، وأمرمها ومصدرمها ،وأمر الفعل الثالثي ،ويقول ابن مالك يف هذا احلر ف تعريف أو الالم فقط أداة التعريف واملاضي اخل(

  209البيان يف روائع القرآن ، ص:متام حسان.أن الالم فقط مقطع تأصيلي مستقل 
  .259-258البيان يف روائع القرآن  ، ص: ينظر ، متام حسان   -  1

  .173مناهج البحث يف اللّغة ،ص: ان ينظر ،متام حس- 2
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أما النظام الصويت هو دراسة األصوات من حيث هو نظام داخل لغة معينة، وهلا وظائف مميزة ويستخدم        
أي الوحدة الصوتية على مستوى النظام الصويت ،إال أنـه ال   phonèmeمصطلح احلرف للداللة على الفونيم  

الرأي الذي نادت به مدرسة براغ الوظيفيـة   يعتربها جزءا من دراسة األصوات بالنسبة للنظام الصويت، وهو
  .)1(حينما اعتربت الدراسات الفونيتكية أقرب إىل العلوم الطبيعية منها إىل اللّغوية

  :ويرى متام ضرورة عرض صور املقاطع االستعمالية الصوتية للغة العربية وهي عنده ستة مقاطع

  )2( قاطع االستعمالية الصوتية للغة العربيةامل     

                                                
  .228-227العربية وعلم اللّغة البنيوي ،ص: ينظر، حلمي خليل  - 1

  .261-260البيان يف روائع القرآن، ص:ينظر، متام حسان   2

  رمزه  امسه  املثال  صورته  املقطع

 صوت متحرك وليس بعـد   1
  حركته حرف ساكن

  ص ح  مقطع   قصري  ب-ر-ض/ضرب

صوت متحرك بعد حركتـه    2
  صوت ساكن

  ص ح ص   متوسط  مقفل  )ك+ي)(م+ل/(مل يكتب

صوت صحيح يتلوه مـد ،    3
  وليس بعد املد سكون

الـواو،  ( وافاين ، فكل مـن  
متوسطة ، والفـاء ، والنـون   
  بعدها مد ليس بعده ، سكون

  ص م   متوسط مفتوح

وه املد ،أو بعد املد صوت يتل  4
  سكون

 -)لني  -ضال(طامة–ضالني 
  مه-طام

  ص م ص  طويل  املد

صوت متحرك بعد احلركـة    5
  صوتان ساكنان

  ص ح  ص ح  طويل التسكني  )أوقوفا عليها(قبل

صوت يتلوه مد ةوبعد املـد    6
) عند الوقف(صوتان ساكنان 
  مرهون بوقع معني

  ص م ص ص  مقطع الوقف  ظال –حاج 
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  .املقطع التأصيلي التجريدي والذي ال يتحقق يف االستعمال  دوالعنصر الذي ميكن التركيز عليه هنا ،  استبعا  
، تكون "مل"فالساكن املوصول باهلمزة خامتة املقطع الصويت )ص ح ص(ولنرى الفرق يف صورة املتوسط املقفل 

  :ايلعلى النحو الت
  .مهزة الوصل أو آخر احلروف من الكلمة السابقة= ص
  ).الالم: (احلركة= ح
آخر الكلمة السابقة فاملعول عليه هو املستعمل فعـال  (الساكن الذي توصلنا إىل النطق به بواسطة اهلمزة = ص

  .)1(رف به اللّغة فهو جمرد وسيلة كتابية ،وإذا كان يف وسط الكلمة ال تعت.الوظيفي منه ال التشكيلي ) الصوت(
،بالرغم من كونه قد استقر منـهجا مـن   )∗(واجلدير بالذكر أن علماء األصوات خيتلفون يف نظرم إىل املقطع

زيادة على مفهوم املقطع لدى متام فهناك من –شأنه شأن الكلمة وما أحدثته من ضجة –مناهج التحليل اللّغوي 
عدد الفونيمات يف لغة ما ،حيث تتكون البنية املقطعيـة الـيت   يراه ويف أبسط أشكاله وصوره عبارة عن تتابع 

  .ختتلف من لغة إىل أخرى
  :وبشكل عام فهناك اجتاهني يف حتديد مفهوم املقطع وماهيته ومها

  : وأهم تعريفاته: اجتاه فونيتيكي-أ
  .ن األمساءأن املقطع تتابع من األصوات الكالمية له حد أعلى أو قمة إمساع تقع بني حدين أدنيني م-1
  .أصفر وحدة مركبة يف الكلمة-2
وحدة من عنصر ،أو أكثر يوجد خالهلا نبضة صدرية واحدة ،أو قمة إمساع تقع بني حدين أدنـيني مـن   -3

  .االستعمال
تتـابع الصـوامت   (إذ يعرف املقطع من حيث هو وحدة ختتلف من لغة إىل أخـرى  : اجتاه فونولوجي -ب

غري أن وصف الصوت بأنه مقطعي أو غري مقطعي دون وضـعه يف سـياق   ) الصوائت ومالمح النرب والتنغيم
  . حمدد،يعد ضربا من اللغو

فاملقطعية ليست صفة مالزمة للصوت ،إمنا هي صفة ناشئة عن جماورة بأصوات بعضها ببعض ،ومقارنتها      
التتابع هذه هي ما عـرب   باألصوات أخرى داخل البنية اللّغوية ،ولذلك ختتلف املقاطع باختالف اللغات وفكرة

فليس كل حرف صاحلا ألن جياور كل حرف يف املقطع ،وشكل املقطـع  :")2(بااورة يف السياق " متام"عنها 
وخمرج احلرف ااور وصفاته، وامللحقات الصرفية وغري ذلك هي العوامل اليت حتدد ورود حـرف بعينـه ،يف   

                                                
 .261البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر، متام حسان - 1
  . فهناك من حيدد مقاطع فقط ،ومتام يعدها ستة مقاطع- ∗
  76-74ينظر، حلمي خليل ،مقدمة لدراسة علم اللّغة ،ص - 2
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لدليل لتعزيز ما قيل يف  الفصل األول من أن منهجه وظيفـي  فيكفي هذا ا– )1(..."موقع بعينه أو عدم وروده
  . -بدءا من األصوات إىل التركيب

عن التنغيم ذلك أن الكالم ال جيري على طبقة صوتية واحدة ؛بل "متام"وأثناء احلديث عن املقطع ،حتدث      
وبه يرتبط معىن اجلملة إثباتـا  )وهو ما يعرف بالتنغيم(يرتفع عند بعض مقاطع الكالم أكثر مما يرتفع عند غريه 

  ..)2(وتأكيدا أو استفهاما
وعلى هذا فهو ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف السمع ،عن –يعد صوتيا ال تشكيليا - )∗(أما النرب       

فأوضح األصوات يف الصيغة األوىل وكل ما يـأيت  (فعيل  -وذلك حنو فَعلَ ،فاعل )3(بقية ما حوله من أجزائها 
على مثاهلا  فتح الفاء،ويف الثانية ألف املد ويف الثالثة ياء املد ويف حالة التثنية تصبح فعالن، فاعالن ،فالنرب انتقل 

ويستنتج من هذا أن مواقع النرب يف الكلمات ختضع للتبديل ،حبسب اخـتالف  )ألف التثنية(إىل املقطع األخري 
بني النرب يف الكالم هو فرق ما بني مقررات القاعـدة ومطالـب   ويرى أن الفرق ما ) 4(البنية املقطعية للكلمة 

السياق ويصبح النرب يف الكالم هو ظاهرة موقعية ألنه نرب اجلمل املستعملة فعال ،أما النرب يف نظام الصرف فهي 
نرب الكلمة املفردة ،وهو نرب صامت صمت القاعدة نفسها ،وصمت اللّغة ،فنسب إىل كلمات خارج السـياق  

ويضيف أنه ال ميكن ادعاء وضوح مسعي يف كلمات وصـيغ  ) ة إىل نظام الصرف ، اقتضاها التحليل فقطنسب(
  . )5(صامتة
وبالتايل فإن النرب يف السياق ،رمبا اختلف عن النرب يف اإلفراد ،إذ حتكمت مطالب أخرى هـي مطالـب         

كما أمساه -ر يف الكالم املتصل ، واالرتكازفالربوز واجلهارة خصائص صوتية تظه.يف السياق املتصل ) اإليقاع(
فاللغات اليابانية والصينية وبعض لغات أواسط (يستعمل استعماال وظيفيا للتفريق بني املعاين ،-"حممود السعران"

  .وعلى هذا فوصف األصوات تركيبيا غري كاف ،فال بد من مقاطع ما فوق التركيب )6()إفريقيا
الفونيتيكي غري كاف ،فال بد من إحلاق الدراسة الصوتية لألصوات بالصوت       وعلى هذا فالدرس الوصفي      

ووظيفته واحلرف ووظيفته ،واملوقع ووظيفته واملقطع ووظيفته ويصدق ،على جمموع املعاين اليت يؤديها كل من 
هم بأدائها يف اصطالح املعىن الوظيفي ،ألن لكل واحد وظيفة منوطة به ويسا) الصوت احلرف،املوقع، املقطع(

                                                
  .163مناهج البحث يف اللّغة ، ص : متام حسان - 1
  .262البيان يف روائع القرآن ، ص :متام حسان - 2
  .189قارئ العريب ،صعلم اللّغة مقدمة لل:حممود السعران . النرب هو ما امساه باالرتكاز ،وهوعنده درجة النفس اليت ينطق ا صوت أو مقطع - ∗
  .170اللّغة العربية معناها ومبناها ، ص : متام حسان - 3
 . 262البيان يف روائع القرآن ، ص  : متام حسان- 4
  .171-170اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص :متام حسان - 5
 188____ 125علم اللّغة مقدمة للقارئ العريب ، ص : ينظر، حممود السعران - 6
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مث نعود لنرى صورا من النرب على الرغم من قلتها إال أن قواعدها أثبت اطرادا من .) 1(بيان املعىن العام ووضوحه 
  : و أورد قواعدها كاآليت " متام" على حد تعبري -قواعد النحو

:      ن من املقطـع الرابـع   أكا(وقوع النرب على املقطع األخري من الكلمة املفردة إذا كان هذا املقطع طويال -1
مفْعول ،يفْعلَانْ،فَعلْـت  : وذلك حنو) ص م ص ص:(، أو السادس ) ص ح ص ص:(ص م ص ، أو اخلامس 

  .   البار تسكني اآلخر  
  :يقع النرب على املقطع ما قبل األخري حنو-2 
  . كُتب ،صور،انطلق ألن ما قبل األخري قصري ،واألخري متوسط أو قصري-أ

  ) 2(مقطع متوسط " تو"فـ) ثق-تو-ء س:فاستوثق (علم، استوثق ما قبل اآلخر متوسط -ب
  ).مه ،لَه(واآلخر غري طويل )ضاْلْ،طاْم(ما قبل اآلخر طويال واغتفر فيه التقاء الساكنني : طامه-ضالّه-ج
كالسـني يف  (قبل اآلخر  وقع النرب هنا على املقطع الذي سبق ما:علّمك ،علّمكمن بينكم، نظرة، ابتسامة -د

  ).اخل ...ابتسامة  والنون يف بينكم
" سـا "تن فبعـد  -م-سا-ت-ء ب: اذا كان املقطع قصريا او متوسطا بني قصريان أو قصري كابتسامة مثال-

  .مقطعني صغريين
  يقع النرب هنا على الثالث مما قبل اآلخر ،اذا كان اآلخر قصـريا   :وجدك  نكرهم  -تعدهم -يرثين -ضربك-

يف ضربك والعني يف تعدهم ،وال يقع النرب على مقطع قبل ذلك املذكور "الراء:"أو متوسطا قبله ثالثة قصار حنو
  .أخريا
إذ االسـتعمال اللّغـوي   " متام حسان"ال يعتد به عند )إمالئيا(وكل هذا األنواع من نوع الكلمة املفردة      

إذ مت يف سياق لغوي مركب ذي عالقات حنوية  -طلب االتصاليتطلب االتصال اللّغوي ،لتحقيق اإلفادة ألا م
  .ومعان داللية ،وقرائن يتوصل ا إىل الفهم واإلفهام

باإلضافة إىل تذكريه إيانا بقضية السياق -كما رأينا سابقا –هو النرب السياقي ال اإلفراد "متام"فالنرب الذي يقصده
البىن والتراكيب بعملية التواصل واإلبالغ ،وهذا كله يعززه فكرة  اللّغوي ،وااورة الوظيفية طبعا وكذا ارتباط

صـريف  : ومتام يقسم النرب إىل نـوعني –الوظيفية والسياق اللّغوي مما يتولد عنه من انسجام ومحيمية واتساق 
  : وداليل مث قسم النرب الصريف إىل نوعني

  -أعاله -أويل وهو ما شرح سابقا -
جـاء أمـس    = مسـتقيم : فتصبح توازي كلمتني قصـريتني مثـل  (قاطع كلمة عندما تتعدد م: نرب ثانوي-

  .ليوجد توازنا بني أجزاء الكلمة) مست(وبأن النرب هنا على األول .مست،قيم

                                                
 120اللّغة بني املعيارية والوصفية ،ص: حسان  متام- 1
 263 - 262ص ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر- 2
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ومن خصائصه أنه أكثر قبوال يف الذوق وإراحة لألذن ،على الرغم من هذه السالسـة الـيت يولـدها ،إال أن     
  .  مما سبق  )∗(والنرب الثانوي خيضع لقواعد أقل. )1(تصر لهيصر على النرب السياقي وين"متام"

، إذا طالت لتتكون من ستة أحرف  " ويستخرجون " ،" أو من ذلك مثال كلمة يستغفرون : النرب يف السياق 
وإن ، وعطف بالفاء زاد على حروفه حرفا ، ليصبح فيستغفرون تسعة ( مث أسند إىل ضمري متصل ذي حرفني 

:  حنـو ) خطابا وغيبة ( والضمائر املتصلة ) حتف باللفظ عناصر  الزيادة يف أوله، عطفا وتنفيسا حروف ، كما 
مالحظة هامة ، أن احلروف والضمائر قل ما يصدق عليها النرب كالكلمة  " متام " ، ويدرج هنا " فسيكفيكهم " 

ورأينا ما –) األداء الفعلي للكالم أي(على الرفع ،من هذا فهي جزء من السياق ال ميكن جتاهله يف االستعمال 
يتصل ذه الفكرة يف املبحث اخلاص بالبنية ، وما تضمنه من حديث حول أقسام الكـالم ، ولـو مل تكـن    

لكن دخوهلا يف السياق يفرض عليه توزيعا جديدا للنرب إذ تقسم أصوات السـياق إىل  –قلما –صالحيتها للنرب 
  .بية حىت وإن امتدت هذه الدفعة إىل اية كلمة وبداية ما بعدها دفعات ، كل دفعة منها توازن كلمة عر

  أي عند التصويت –فنمزج اية السابقة وبداية الالحقة ، يف خفقة واحدة  من خفقات النفس  عند التكلم 
تج غري املرتبطة حبدود الكلمات املفردة وهو ما يعرف به إال أنه نـا ) اخلفقات ( وتوايل هذه –للشكل الكتايب 

" وارابِفص"،  )3( » وصابِروا ورابِطُوا «: ومثال ذلك قوله تعاىل  )2(لالتصال الوظيفي ، ما بني عناصر الكلم
  .كلمة مفردة يقع النرب على ألف املد من مقطعه األول 

  .لكن عطفه بالواو غري خطة النرب فاشتمل على نرب ثانوي على حركة الواو ونرب أويل على الراء
هذا باإلضافة إىل أن النرب الذي يقع على كالم متصل يالحظ فيه تشابه أو تقارب بني النربين  وهذا مـا        

أنه بإمكان منشئ النص أن مينحه من رشـاقة اإليقـاع مـا ال    " متام" مينح األذن إحساسا باإليقاع ، ويقول 
يقف مثلما وقف نقادنا القدماء على  "فتمام " –يستطيعه املتكلم العادي  وهذا ما ميتاز به نص عن نص آخر 

النمطي والفين لألسلوب هذا باإلضافة إىل عملية املقارنة بني أسـاليب متنوعـة         : مستويني من األداء اللّغوي 
ونشري  -ألا جمال االهتمام هنا– )4(فتختلف أساليبهم ، من الناحية اإليقاعية ) الزيات–طه حسني –اجلاحظ ( 

عن النرب السياقي وعدم حصر دراسة األسلوب يف جمموعة من املالحظـات الصـوتية   " متام " إىل أن حديث 
                                                

  .264 -263ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر-   1
املقطع الثاين مما سبق النرب األول ، إذا كان يقع على 2أويل القوعد رأيناها سابقا وقع النرب على املقطع األول يف مستقيم ، : قواعد النرب الثانوي  - ∗

والذي بينه وبني النرب األول قصريا أو متوسطا حنو مستقيم كذلك عاشرناهم ، ويقع على املقطع الثالث مما قبل النرب األول حنو / هذا الثاين متوسط 
  ). الراء ( بقرتان 

  أن هذا الثالث بينه وبني النرب األول قصريان -أ
البيان يف روائع القرآن  : ينظر، متام حسان ) :الراء –التاء ( حمترمان ) الباء-التاء( قصريان حنو يستبقون+توسطا بينه وبني النرب األويل أو كان م-ب
 .64ص

  .266- 265البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر، متام حسان -  2
  .200: آل عمران -   3
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عالقات حنوية ، قرائن من كل نوع ،فهذا  : واملعجمية فقط بل؛ جيب أن يتم االتصال من خالل السياق اللّغوي
صلة ألكثر مـن عنصـر   يف البحث األسلويب،ألن األسلوب هو حم" االجتاه الوظيفي "  املبدأ الذي يتبعه أنصار

لغوي ، ألن رصد قوائم غري سياقية بالعناصر املفردة ليست له أي أمهية أسلوبية ، كما أن عملية املقارنة بـني  
  –هنا اإليقاع –األساليب املذكورة سابقا يقوم على أساس معدالت التكرار للعناصر اللّغوية يف كل نص 

حىت «: مث قوله )حسن الزيات–اجلاحظ  –طه حسني (صوص ومقارنتها مع مالمح نص آخر أو جمموعة من الن
فتحليل »وذا  ميتاز نص عن نص ... إذا ما قرأت هذا النص أحسست له خفة على اللسان وقبوال يف النفس

كمـا  -حييلنا إىل املقترب الوظيفي لدراسة األسلوب: قبوال يف النفس)يف طوق(هذه العبارة انطالقا من اللفظ  
  : إذ ميكن اختزاله إىل مقتربني –ل األول فيما خيص األسلوبية الوظيفية رأينا يف الفص

وهي املقترب املعياري الذي يفرض وجود معيار كلي قبلي يؤدي إىل قبول بديل تعبريي وهـو  : يف طوق–أ 
  .يعتمد على ذوق واضعه ، وحكمه املسبق 

باعتماده على تنوع ظـروف االتصـال    املقترب الوظيفي الذي يدرس اختيار البدائل ،: قبوال يف نفس -ب
  ).االهتمام باملستقبل ، وهلذا فإن األسلوبية تبحث يف تنوع السياقات لكي تفسر اختيار البديل( اللّغوي 

وبعد هذا الفاصل الذي رأينا من خالله كيفية تطبيق املقترب الوظيفي لألسلوب لدى متام حسان ، نعرض اآلن 
  .انوي تفريقه بني النرب األويل والث

مطلب صريف مسرحه الكلمة املفردة ، أما النرب الثانوي  فيتحقق يف إحدى : Primary Stressفالنرب األويل -1
الكلمة اليت طالت بنيتها ، وبيئة السياق اليت تدعو احلاجة فيها إىل اإليقاع بسبب ما يعرض لـه مـن   ( بيئتني 

  .ليت تعرض يف السياقإرباك نرب الكلمات بسبب اللواصق واحلروف واألدوات ا
، والثانوي " النون " فالنرب األويل يف املقطع األخري " يستغنون " املسافة بني النربتني مبقدار كلمة عربية حنو -2

  .مبقدار كلمة يرتقي ) يستغين ( ، وكمية ما قيل النرب األول " بني " يف 
  ).  ضعف ضغط احلجاب احلاجز( النرب الثانوي أضعف جهدا من األول -3
اختالف اإليقاع يف اللّغة العربية ، الختالف كميات الكلمات ، وذلك دفعا للرتابة وامللل، جتسيدا ألمهية -4

" نطـاق الـوزن   " وإيقـاع يف  " نطاق التوازن " بني اإليقاع يف "متام " مبدأ القيم اخلالفية يف اللّغة ، ويفرق
  ).لقرآن الكرمي اإليقاع متوازن ال موزونفالوزن  للشعر والتوازن يف اإليقاع للنثر ، ويف ا(
كل من الوزن والتوازن ، من صور اإليقاع ، ومها من القيم الصوتية ، اليت تصلح أن تكون جمـاال للفـن   -5

أمهية التوظيف األسلويب ، للتشكيل الصويت ، وبواسطته يتم الكشف عن الدور البالغي " متام"يقصد –واجلمال 
  )1( ...متنحه اجلاذبية ، لفت االنتباهلألصوات ، وهذه اخلاصية 

                                                
  .270ــ268البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر ، متام حسان  - 1



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  191

ومن قاعدة االئتالف واالختالف يتحدث عن تقارب أو انتظام اختالف املقاطع عن بعضها ومن صور        
أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ  «: ذلك من القرآن الكرمي ما يلي قوله تعاىل 

من خـالل هـذا   . )1( »عهم في َآذَانِهِم من الصواعقِ حذَر الْموت واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين أَصابِ
  .الشاهد القرآين ، نرى كيف حيدث اإليقاع من خالل تقارب األطوال بني املسافات ، أو انتظام  إئتالف 

 –مـن   -يف آذاـم -بعهـم -أصا-ونل-جيع-برق-رعد و-مات و-ظل-فيه-ماء -من السـ-صيب-أوك
  .فرين-بالكا-حيط-اله م-وا-موت-حذر الـ-وا عق-الصـ

وبني هذا والذي بعده من السـماء  ) يب( ، وبني الثاين والثالث إثنان )ك(فبني النرب األول والثاين مقطع واحد 
، باملناسبة فإن هـذا  وهكذا مع باقي مقاطع اآلية ، ويصدق على غريها من آيات القرآن ) ن،السـ(إثنان مها 
باإلضافة إىل ) االرتياح ( هو مصدر رشاقة األسلوب عامة ، والقرآن خاصة ، مما يؤدي إىل ) التوازن ( اإليقاع 

  .اإليقاع الترتيلي ، وهو طارئ من خالل األداء والقراءة 
  : الفاصلة القرآنية -ثانيا 

عرية جعل الكفار ينسبون القرآن عند مساعهم له إىل الشعر إن دراسة التشابه بن الفاصلة وبني القافية الش        
 )2(وأسلوبه مل يكن واحدا من هذه األنواع) طريق التأليف والنظم ( وإىل سجع الكهان لكن القرآن يف تراكيبه 

وهنا يظهر إعجاز القرآن يف رصفه ونظمه يف قليله و كثريه ، وهذا النظم يشمل كل حروف القرآن إذ يـتم  
روف يف كلمات  أو لنقل اختيار كلمات على أحرف خمصوصة ،ومن مث يقع اإلعجاز والتحـدي  رصف احل

فاملقصود باإلعجاز الصويت للقرآن جميئه على هيئة خاصة من جهة البناء الصويت ، أو التشكيل الصويت أيضـا  
العالقة بني ( واملقاصد للجمل والكلمات ، على املستوى املوسيقي أو اإليقاعي ، ومدا تالؤم كل هذا مع املعاين

  ).األصوات وداللتها 
كالقافية الشعرية والسجع ، فمـا  : فلمعرفة ماهية الفاصلة القرآنية ، جيب وضعها مقابل مصطلحات أخرى 

  . الفرق بينهما يا ترى ؟
شعر ومن إن تقفية الشعر تعين تطابق خوامت األبيات من الناحية الصوتية ، وجعل االلتزام ا جزءا من عمود ال

  : أوجه الفرق بينهما ما يلي 
  :  ومن ذلك قول الشايب )3(تتطلب القافية التطابق التام بني عدد من احلروف ، يف آخر كل بيت-1

  والْمنى بين لَوعة وتــــأْسٍ*       ينقَضي الْعيش بين شوقٍ ويأْسٍ                  
  .)4(الَ تود الْرحيق في كَأْسِ رِجسِ*     الْحياةْ ونفِْســـي           هذه سنةُ         

                                                
  .19: البقرة  -   1
  .273ـ270 ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر -  2
 .13، ص 2004  1اإلعجاز الصويت يف القران ، الدار الثقافية للنشر القاهرة، ط: عبد الوهاب هنداوي  - 3
  .152ص ،1997  1ط،1الديوان ، إميل بنا ، دار اجليل بريوت ، ج: اسم الشايبأبو الق -4



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  192

أما الفاصلة القرآنية )التصريع(فالتقفية حتتم انتهاء أواخر األبيات حبرف السني ، حىت يف شطري مطلع القصيدة 
  . )1∗(فال تلزم شيئا من ذلك ، إذ سرعان ما تتحول من منط إىل آخر

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَـى سـمعهِم    « :يقوم على النمط مقصورا على حرف كما يف قوله تعاىل ما -أ
 يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو  ما همرِ ومِ الَْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ َآمي ناسِ مالن نمو

  .، وال يصلح يف الشعر أن تقفو إحدامها األخرى "  مؤمنني" و" عظيم " ، الفاصلتني )1( »ن بِمؤمنِي
عظـيم ،مؤمنـون    (بالنسبة للواو والياء ) 2∗(وقد يقوم النمط على صفة احلرف يف الفاصلة كصفة الضيق-ب

عونَ اللَّه والَّذين َآمنـوا  يخاد« : السابقتني يف قوله تعاىل  )2(موجودة يف آخر آية بعد اآليتني) يشعرون 
 -لبعض سور القران الكـرمي  " متام" وبعملية إحصائية قام ا )3(» وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

وذلك عندما يتصور األسلوب على أنه حمصـلة  معـدالت    -ورأينا هذا اإلجراء يف أكثر من موضع مما سبق 
ت اللّغوية القابل للتحديد الشكلي يف صياغة النص ، فهذه الوحدات ميكن إحصاؤها ، وـذه  تكرار الوحدا

، وهذا اإلجراء ميكن اعتبـاره مقـابال   )4(العملية يتم إحصاء الفوارق املميزة للخصائص األسلوبية يف نص ما
قد ملـح هلـذه   " متام" لإلجراءات التقليدية ، واليت تعتمد على التذوق الشخصي يف وصف األسلوب ، وكان

اخلفاجي مل يستطع " شهاب"ولكن ...حناول أن نكشف عن الظاهرة كشفا علميا  :" الفكرة خاصة عندما قال
ومن الدوافع األساسية الستخدام اإلحصاء يف الدراسات األسلوبية ، هو إضفاء موضوعية معينة على » حتديدها

،ومن ذلك ) 5(الء مدى رقة أسلوب معني أو حىت تشخيصهالدراسة نفسها ، وحماولة ختطي عوائق متنع من استج
، وتوصل إىل أا ال حتمل شبها بالتقفية وهي جتري على النحـو   )3∗(اإلحصاء للفواصل الواردة يف سورة احلج

  :)6(التايل 
رة وبتتبع السو..." العشري-البعيد-املنري-للعبيد-احلريق-منري-القبور-قدير -يج-سعري-مريد-شديد–عظيم " 

يف فاصـلة  " األلـف  "يف عشرين ، و" يف سبع ومخسني فاصلة ، وجاءت الواو " الياء" حىت آخرها ، جاءت 
  ) قاف -نون-دال–الراء ( ومل تلتزم حرفا واحدا بعد الياء والواو ، بل تنوعت بني ) ما شاء( واحدة 

                                                
الفاصلة القرآنية عددا من األبنية ، من حيث حروف الروي أو الوزن ، أو طول القرينة ، أو طول الفقرة ، أو من حيث موقع الفاصلة،      - 1∗

 .145، ص2000    2لة يف القران، دار عمان للنشر والتوزيع، طالفاص: حممد احلسناوي . أو مقدارها من اآلية ومدى تكرارها 
  .08- 07: البقرة  -   1
  .بتقريب جزء من اللسان ، من احلنك األعلى أثناء النطق - 2∗
  .276البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر ، متام حسان  -   2
 .9:البقرة  - 3
 .266-265علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ، ص  : صالح فضل - 4
 .48ص ،البىن األسلوبية: حسن ناظم  - 5
  ....)آل عمران، هود، إبراهيم، عبس( مث أحصى فواصل سورة الرعد ، وتبع هذا التباين يف سور عدة من القران الكرمي  - 3∗
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القافية ؛ فالفاصلة تضفي علـى  واملغزى من كل هذا أن مطالب الفاصلة ختتلف اختالفا تاما عن شروط       
فتتظافر الفاصلة مع االيقاع لينتج عن ذلـك أثـر    –التوزيع الوظيفي داخل اآلية –النص قيمة صوتية منتظمة 

مجايل ، كالذي حيس يف وزن الشعر وقافيته ، لكن الفرق بينهما أن الوزن الشعري خاضع ألوزان وقيـود ،  
  .ته مما يوحي بالسالسة والعفوية واالنسياب واحلالوةبينما الثاين حر من تقاليد الوزن وقافي

ومن هنا تظهر أمهية الوقوف عند الفاصلة ، فهي مبثابة حمطة لتزويد القارئ بنفس جديد ، ومن جهـة         
الوقوف عندها ، بأنه يقف لدى معلم من معامل السياق املتصل ، ورائق اإليقاع ، وروائع  ءأخرى إحساسه أثنا

  وهذه األخرية تعم مجيع الظواهر اللّغوية فيما –وهنا امتداد لربطه الوظيفي بين املبىن واملعىن -كل باباملعىن من 
لذا   )∗()التشكيل الصويت مث الداللة( ذلك املستوى الصويت وبعدها يتم دراسة اللّغة من اخلارج أو من الداخل ،

  .تتعلق ا نوع من املعاين  جند متام منذ البداية إقرارا ذه العالقة ، بأن األصوات
واذْكُـروا إِذْ  «: وميكن أن تكون الفاصلة جزءا من تركيب اآلية ، مكمال لبنيتها حنو قوله تعـاىل        

ـ   ـونَ الْجِبتحنتا وورا قُصهولهس نذُونَ مختضِ تي الْأَرف أَكُموبو ادع دعب نلَفَاَء مخ لَكُمعالَج 
ومـه  بيوتا فَاذْكُروا َآلَاَء اللَّه ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفِْسدين قَالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا مـن قَ 

  رسـلَ بِـه  مرسلٌ من ربه قَالُوا إِنا بِمـا أُ  للَّذين استضعفُوا لمن َآمن منهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالحا
  )1( »قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّذي َآمنتم بِه كَافرونَ  مؤمنونَ

وحـدة    (فالفواصل مرتبطة دالليا مع اآليات ، ومع التراكيب ككـل  )2(»جاثمين« : وهكذا إىل قوله تعاىل 
ويضاف إىل هذا أنه ) اجلمال ( حيث األسلوب ، ومن ) وظيفي بنوي ( من حيث التركيب االتساق ) عضوية 

إذا كانت القاعدة مرتبطة يف مدلوهلا العام بالعالقة بني اخلاصيتني الصوتية، واحلاسة السمعية فإا تأخذ بعدين 
وثانيهما متعلـق بإصـابة    -لفظ األسلوب أعاله  -أوهلما متعلق بتحسس اجلمال واستكناه أسراره : آخرين 

وكالمها حيقق ما يعرف باجلانب االنفعايل يف ) لفظ التركيب (ية اإلبالغية ، وهذا جانب وظيفي املعىن يف العمل
  .اللّغة من خالل النص األديب عامة ، والقرآن على وجه اخلصوص 

وكل من الشاعر والقارئ للنص القرآين يلتزم إظهار املعىن ، بل إن القارئ أحرى به أن يركز على املعىن ، ألن 
مستوى اإليصال والتبليغ ، وحيمل متطلبات اخلطاب وبعدا وظيفيـا  -)3(قرآين رسايل بالدرجة األوىلالنص ال
إِذْ تصـعدونَ  «  : وقد تكون الفاصلة تذييال كالتعليق ، أو التعقيب على حمتواها  حنو   قوله تعاىل -تداوليا

ي أُخف وكُمعدولُ يسالرو دلَى أَحونَ علْولَا تـا    ولَـى مـوا عنزحلَا تكَيل ما بِغغَم كُمفَأَثَاب اكُمر

                                                
  .33، ص  3اخلصائص ، ج: ابن جين ".ت يعرب ا كل قوم عن أغراضهمحد اللّغة أصوا:" وهو ما عرب عنه ابن جين  - ∗
  .76-74االعراف -   1
  .280 -279ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر - 2
 48-47، ص 2003الصوت والداللة يف النص القرآين،  جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، العدد الثالث ، نوفمرب : صالح يوسف عبد القادر  - 3
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إن –، وباقي فواصل اآليات  واهللا عليم بذات الصور )1( »فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِما تعملُـونَ 
  .لكل مقام مقال– )∗(يليالحظ انسجام وتآلف بني مضمون اآلية ومضمون التذي...) اهللا غفور حليم 

 ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى« : لكن أحيانا تكون الفاصلة دون متام املعىن كما ، يف قوله تعاىل       
 ينقتلْمقُـونَ   لفني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينؤمنـون  فالـذين ي  )2( »الَّذ

بأن أصبح موصـوفا ، وهـو عـام حيتـاج     " املتقني" بالغيب صفة للمتقني ، فاملعىن يتم عند الفاصلة األوىل 
  .لتخصيص

على التراث وقفة املتفحص الناقد ليقول أن ال أحد منهم جعل أغراض التقدمي والتأخري " متام" جمددا يقف     
قدمي عنصر أو تأخريه ، فهذا وجه بالغي للفاصلة  ففي قولـه  االنتفاع جبرس اللفظ ، فلرمبا أدت رعايتها إىل ت

، ففهم التقدمي والتأخري مرتبط ) وينفقون مما رزقناهم(رتبة مشوشة ، واألصلية)ومما رزقْناهم ينفقُونَ: (تعاىل 
ظـر يف مناقشـات   بقيمة الفاصلة يف إطار النظم الصويت القرآين ، ومن أهم األسباب اليت تدعو إىل إعادة الن

  .ملسألة االختصاص يف بالغة القرآن) بالغيني ومفسرين (القدماء 
التعبري يف النظر إىل التقدمي والتأخري يف ضوء االختصاص ، وبالتايل إعادة  - إن صح-قد بالغ" الزخمشري" فيكون

                                                                                  .        النظر يف لغة القرآن ، على األقل إن مل يكن للبحث يف االختصاص بصفة عامة 
خذُوه فَغلُّوه «: قوله تعاىل ا، ومن ذلك أيض )3(ما دامت للفواصل هذه القيمة فتعديل الكالم ، وحسن النظم

لُّوهص يمحالْج على الفاعل ، مل يكن االختصاص ، إمنا  فتقدمي اجلحيم من الصلية تقدمي للمفعول به)4( »ثُم
  .للفصيلة السجعية

فالفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مجالية ، تستحق الرعاية ، ولو تعارضت رعايته مـع بعـض أمنـاط          
قَـالَ  «  : التراكيب النحوية ، ويكون العدول عن األصل ، أو الترخص يف القاعدة لرعايتها ، حنو قوله تعاىل 

  . "أم ال تدي:" بدال من ) 5(» لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ نكِّروا
  :ومما سبق نستنتج ما يلي 

ومن مث تصب وظيفتها يف القرآن غري حنوية وال دالليـة  -دائما–إن الصلة غري مطردة بني الفاصلة ومتام املعىن 
  -كما رأينا سابقا -املعىن"متام"ها مجايل ومع هذا فال ميكن إنكار توافقها مع فأغلب الظن أن غرض

                                                
  .153: آل عمران  - 1
من  «:ولكن الفواصل مع ذلك توقيفية بل فقد يتحقق للفظ متام املعىن ، وحروفا الفاصلة ، ولكنه مع ذلك فال يعترب فاصال حنو قوله تعاىل  - ∗

  .92آل عمران »بعد ما أَراكُم ما تحبونَ
  .3-2: البقرة  -   2
  .99-98،ص4صور اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي ،حتقيق حممد خلف اهللا ،حممد زغلول  سالم،دار املعارف،ط من: حممد سليمان العبد  – 3
  .31-30: احلاقة   -   4
  .41: النمل  -5
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  .متيز القافية يف الوزن الشعري والسجع-
  .)1(الفرق ما بني الوزن والتوازن ، فاألول للشعر ، والثاين للنثر ، وللقرآن -
يف اطراد الفاصلة يف القرآن كلـه ،   النظام يف الفاصلة هو أحد قوانني اإليقاع السبعة ، وهو أوهلا ، ويتجلى -

  .اطراد ال حيتاج إىل برهان 
  . )2(التزامها الوقف ، ال سيما الوقوف على السكون وهو معظم فواصل القرآن -

أما القوايف فال حتتمل ذلك « " : الرماين " وخيتم هذا العنصر بتوضيح الفرق بني السجع والفاصلة إذ يقول     
ليست يف الطبقة العليا من البالغة ؛وإمنا حسن الكالم فيها إقامة الوزن ، وجمانسة القوايف  )أي البالغة ( ألا 

والفائدة يف الفواصل (...) فلو بطل أحد الشيئني خرج عن ذلك املنهاج،وبطل ذلك احلسن الذي له يف األمساع
  . )3(»ظائرداللتها على  املقاطع ، وحتسينها الكالم بالتشاكل ، وإبداؤها يف اآلي بالن

  :  احلكـــاية-ثالثا 
  .للحكاية أكثر من معىن ، زيادة على املعىن االصطالحي هلا " متام حسان "يعدد 

" قابلت اليوم زيدا :" كما مسع ولو تعارضت صورته احملكية مع حالته اإلعرابية حنو: حكاية اللفظ املسموع -1
  .على الرفع ال النصب" من زيد " ال أن نقول واألصل يف السؤ"       من زيدا :" مث تسأله 

  ) مجلة مقول القول ( حكاية اجلملة بعد القول ن على صورا عند مساعها ، بال تغيري وال تبديل -2
إمسـاس  " :"ابـن جـين  "، أي ما أمساه   )4(حكاية الصوت للمعىن ، ملا يف جرس أصواا من إحياء باملعىن-3

عند –إذن يلتقي اجلرس –)∗(حماكاة بالصوت واجلرس ، لصوت الفعل أو احلدث " أي " .األلفاظ أشباه املعاين
العرف على مصادقة وحمض اتفاق ، وذه اإلشارة فال وجود لعالقات ضرورية بني الصوت واملعىن ، إذا سلم 

ما بني اللّغة  ويستدرك أن انتقاء  اللفظ بقصد  استعماله يكون تعمد وحسن اختيار ، وهذا مفارقة.باالعتباطية
أو جلانب الفردي ( يف مستواها املعجمي ، واالجتماع العريف ، وبني اللّغة باعتبارها استعماال وتصريفا واختيار 

وهذه الفكرة وطيدة الصلة مبا ذكر سابقا عن التحليل الوظيفي لألسلوب إذ إن املفهوم الوظيفي هلذا األخري ) هلا
ية اختيار واعية أو غري واعية لعناصر معينة ، وتوظيفها عن قصد إلحداث  يعتمد على فكرة تصوره ابتداء كعمل

  ).التأثري األسلويب( تأثري خاص 
فاألسلوب إذن يتمثل يف اهليكل االختياري الذي يتكون من جمموعة من العناصر املمكنة عند كاتب معني            

للبالغة على عنصـر ختـري    ميز البالغني يف تعريفا عندما يقوم بدور املؤشر ، وما ترك) وهنا النص القرآين( 
                                                

 .285ــــ279ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر -1
  .177ص  ،الفاصلة يف القرآن : حممد احلسناوي - 2
  99-98  ،ص 4ط  ،لنكت ضمن رسائل ثالث يف أعجاز القرآن ، حتقيق حممد خلف اهللا حممد زغلول سالم ، دار املعارفا: الرماين  - 3
 .286-285البيان يف روائع القرآن، ص: ينظر، متام حسان  - 4
يفية حتريكها عند النطق ما بني فتح وضم باملقابل هناك حماكاة يئة ناطق ، وهي حماكاة بالفعل ال بالصوت ، أي حماكاة هيئة إعطاء النطق وك - ∗

  .69اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي، ص: عبد احلميد هنداوي.وكسر ، وإغالق الرفع 
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اللفظ إال ألمهية االختيار اليت متثل يف الغالب نوعا من العدول ، فاالختيار يف حقيقته عدول عـن املسـتوى   
  .)1("ريفاتار" النمطي أو إىل املستوى الفين من الكالم ، عدوال داخليا العدول السياقي عند 

، ويف عرف النقاد بالكلمات الشعرية ، وإن مل يعرف "السلسة ظباأللفا: اللّغويني  أمر رابع عرف يف عرف -4
  : باسم احلكاية ووقع  فيه اختيار الكلمات جلرسها  ، ومن شواهد احلكاية يف القرآن الكرمي ما يلي 

 )2(»ضـلُّونا ربنـا هؤلَـاِء أَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   حتى إِذَا اداركُوا فيها جميعا قَالَت أُخراهم لأُولَـاهم «: قال تعاىل 
، لكن الدال جلبت األلف سـهولة النطـق   )1∗(أصلها تداركوا قلبت التاء داال وأدغمت يف الدال ) اداركُوا(
ار للهبوط ،لذا اعترب والدرك اسم يف مقابلة الدرج ، ألن الدرج مراتب اعتبارا بالصعود ،والدرك مراتب اعتب)3(

والتشديد هنا يـوحي بتـداعيهم يف النـار    –)4(من منازل جهنم  بالدركات ومعىن اآلية أن حلق كل باآلخر
واجتماعهم متزامنني ، ويظهر هنا أثر التشكيل الصويت ، و أثره األسلويب  وعالقة األصوات باملعىن ، واإلدغام 

وهذا مرتبط بالنوع الثالث ( وزمها ليكسب اآلية حسن اجلرس هنا ليس بسبب الثقل كما هو معروف إمنا جتا
  .) 5()من احلكاية

و هذا النوع من احلكاية ، ليس حكاية لصوت احلدث ، أو ثقال به  ولكن فيه نوع من املناسـبة الصـوتية،   
واأللفـاظ    واملالئمة للمعىن املعرب عنه ، وهو عنده أكثر فنية من األول ألن واديها خيتلف عن وادي األصوات

  .  )6("اقَلْتم إثَِّ"  "ىيزضِ" وحماولة وضع صوت مناسب هلا أدق وألطف مثل 
فَكُبكبوا فيهـا هـم    «: ، كما يف  قوله تعاىل  )2*( أن هذا شبيه بإحياء التكرار" متام حسان " يرى        

" كب "كاف والباء ، وما يوحي بتكراره وهذا نوع من التكرار حبسب الصوت ، تكرار ال  )7(» والْغـاوونَ 

                                                
 .78اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي، ص: عبد احلميد هنداوي- 1
  .38: األعراف  -   2

1∗   - ما يف املخرجلغمت يف الدال بعدها وأدغمت التاء والدال حيث وقع إبدال ، وذلك بإبدال التاء الساكنة داال ، مث أدينظر ، متام  . قر
 .287البيان يف روائع القرآن ، ص : حسان

  .287املرجع نفسه ، ص  -   3
  .595-594،ص 2، ج ) ت.د ( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،املكتبة العلمية بريوت : الفريوز أبادي - 4

  287البيان يف روائع القرآن ، ص: حسان  ينظر، متام 5-
 .69-68 ،صاإلعجاز الصويت يف القران الكرمي: عبد احلميد هنداوي  - 6

أو تكرار احلركة إذ تكرر مقطع ، تكرار كلمة وحبسب صفة األصوات ، تكرارا –كتكرار حرف : حبسب نوع األصوات ( للتكرار أنواع  -  2 *
  .  287ص بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،: الفريوز أبادي . ة اهلمس ، وللجهر واإلطباق والقلقل

" وهناك غري ملتزم" ملتزم " حبسب درجة التكرار القوايف |أو منفصل ) أمم ممن معك ( حبسب كيفية التكرار، متتابع ) ق( فواصل الصورة  
  . ما كان متنافرا مع السياق: متكلف –) مع السياق جرائد غرض بالغي بليغ متفقا –ما كان متفق السياق ( مطابق : حبسب القيمة الفنية |
  .105اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي، ص : عبد احلميد هنداوي 

  .21ص  جامع البيان عن تأويل أي القرآن  ،:الطربي .اجلحيم منكبني على وجوههم مبعىن رمى بعضهم فوق بعض يف.  94: الشعراء -   7
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كب أهل النار فيها ، وتواليهم يف دركات اجلحيم وهذا يأيت منسجما مع سياق الوعيد والتهديـد كمـا أن   
  ملا فيه من قلقلة انفجارية مناسبا حملاكاة تردي تلك األفواج يف النار ، وأن احتكاك      " الباء " تكرار صوت 

  .) 1(كراره يؤدي باحتكاك تلك األفواج ، ووقع بعضهم فوق بعضوت" الباء" و" الكاف" 
، ومـن   )∗(وما حيمله من إحياء ملا يعززه من إحساس باملبالغة يف احلدث أو الصفة" التفخيم " وال ينسى       

فطوىب  مفخمة وهي  )2( »الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مَآبٍ «: ذلك قوله تعاىل 
  . مؤنث أطيب
مؤنث أحسن، وكلتامهـا  " احلسىن " )3( »الْحسنى وأَما من َآمن وعملَ صالحا فَلَه جزاُء« : وقوله تعاىل 

اإلجابة عن هذا " متام حسان " ، أحال " باحلسىن " ، ويف الكهف " بطوىب " أفعل تفضيل لكن ملا عرب يف الرعد
" فالسياق يف صورة " السياق " ق طبعا، وقد عهدنا هذا منه سابقا ، إذ مركز التحليل الوظيفي دائما إىل السيا
الذي يبلغ درجة ( يدور حول الذين آمنوا ـ وتطمئن قلوم بذكر اهللا ، ويف درجة فوق العمل الصاحل  " الرعد

" الكهـف  " املختار يف سياق آية "احلسىن" دون " طوىب " االطمئنان  فكان جزاؤهم أعظم ، لذا اختري لفظ 
  " احلسىن " والذي كان يقارن بني من ظلم فاستحق العذاب  ومن آمن وعمل صاحل استحق 

إذ مت التركيز يف مثل هذا التحليل علـى  ) سياق املوقف ( وتعددت هنا الداللة الصوتية لتشمل السياق        
ن ال وكيفية القول وطابعه أمهية يف هذا التحليل، فمجال موقعه السياق الثقايف للنص ، ورأينا سابقا كيف أ

كما نرى هنا املناسـبة بـني   ( القول لنص معني يتعلق مبوضوعه ، وباملالمح اللّغوية اليت ميكن أن تترابط معه 
فهي البعد الذي يتصل بالفروق النامجـة عـن   : أما كيفية القول " طوىب واحلسىن" السياق واأللفاظ املختارة 

: وكذا طابع القـول  ) ورأينا هذا أعاله ( الختالف بني املواقف اليت يتعني على اللّغة أن تؤدي وظائفها فيها ا
لذا ( املتمثل يف الصيغة الشكلية اليت تعكسها اللّغة يف املوقف وهو يتوقف دائما على العالقة بني الباث واملتلقي 

يف السياق الثاين، فالوجهة الوظيفية تعتمد على هذه " سىن احل" يف السياق األول ، و" طوىب " اختري مصطلحي 
  .األبعاد الثالثة متشابكة 

  : )4(احملسنات البديعية اللفظية
هذا النوع من التحسني هو تسخري واع ملا ميكن للقيم الصوتية وظاهرة احلكاية أن تـثريه يف نفـس املتلقـي    

  :ويصدق ذلك على 

                                                
 .107د هنداوي، اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي،ص عبد احلمي - 1
  22النجم »تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى « :يف قوله تعاىل :  "ضيزى" من ذلك كلمة  - 3∗
  .29: الرعد  -   2
  .88:الكهف  -   3
  .290- 287ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر -   4
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وهو من الظواهر الالفتة للنظر يف ظـاهرة التكـرار   ( املشاكلة يف اللفظني اجلناس تاما كان أو ناقصا ، وعلى 
سيئة ( فاالتفاق لفظا ، واالختالف معىن  )1( »وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها« : ومن ذلك قوله تعاىل ) الصويت 

   إىل املشاكلة ، وهو من اجلناس التاممبعىن الذنب والسيئة الثانية مبعىن اجلزاء ، فيتفق اللفظ وخيتلف املعىن وصوال
  .جناس ناقص ، ال صلة بينهما يف املعىن  )2( »وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه«  : وقوله تعاىل 

فالقيمة الصوتية ترقى إىل حكاية معىن عريف ، رصده املعجم للفظ ، أو املعىن طبيعي مما تستوجبه النفس ، وال 
  . )3(رمبا يكون الذوق واإلحساس واإلحياء نتيجة التأثر( تستطيع وصفه 

وبالنسبة للعالقة بني الصوت والداللة ، فإن الداللة الصوتية تأيت مصاحبة ومتظافرة يف الوقت نفسه مع الداللة 
املعجمية الصرفية والنحوية ، ويف كل هذه توضيح ألمهية استعمال أو توظيف حكاية الصوت ، للوصـول إىل  

ومصـطلح  –  )4()إضافة إحيائية( ض إحيائية باملعاين الطبيعية واليت تضيف إىل املعاين العرفية لأللفاظ أبعادا أغرا
هذه الفكرة قد مهد هلا يف الصفحة األوىل  -الطاقة اإلحيائية  والتأثر، وتشبيهه باللحن املوسيقي الذي يطرب له 

ة اليت أملت عليه أن يغشى ساحة القرآن متـأمال بعـني   متجها إىل الغايات العلمي« : من الكتاب حينما قال 
وذلك يعين أن كل من  )5(»اللّغوي وقلب األديب ، ما اشتمل عليه النص القرآين من مبادئ اللّغة ومعاين األدب

يتصدى للبحث األسلويب أن يترك هذا العمل ميارس تأثريه الكلي والعميق عليه ، فالدراسة العملية احملضة البد 
رافقها نوع من الذوق واإلحساس ، إال أن الشعور الذايت ال يصلح دائما أن يكون أساسا للعمل العلمي ، أن ي

وهذا ال ميكن جحوده  فباإلضافة إىل جانب الكفاية العلمية البد من قلب وعني ونفس حساسة قادرة علـى  
دة ، فما اهلدف إذن من استبدال االستجابة ، مع العلم أنه ليس على حساب النتائج ، فإن كانت النتيجة واح

سابقا إذ الدال قد " ألونسوا وداما س" وعنصر اإلثارة هذا رأيناه عند –كما يزعم البعض –البالغة باألسلوبية 
  .يكون مشحونا بأكثر من تصور ذهين ، مما حيرك االنفعاالت

اظ عن معانيها إىل معاين أخـرى  كما أن الطاقة اإلحيائية للصوت ، تتضح يف إبداع القرآن لفظا أو حتويل ألف
حميما  الَإِ لَا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا« : مع أصوات األلفاظ ، ومن ذلك قوله تعاىل  تتناسب إحياًء

  )6( »وغَساقًا

                                                
  .40: الشورى  -   1
صفوة :ينظر، حممد علي الصابوين . هؤالء املشركون املكذبون ينهون الناس عن القرآن وعن إتباع حممد عليه السالم ويبعدون عنه 26األنعام  -   2

  .385التفاسري، ص 
  292-290-ص ،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  ،ينظر - 3
 .35 ،صعبد احلميد اهلنداوي اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي - 4
 . 03ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر - 5
السائل الزمهرير اجلامع مع شدة الربد ننت الرائحة  " غساقا " محيما مبعىن ماء أغلي حىت انتهى حره ، فهو كاملهل يشوي الوجوه  25 - 24النبأ  -   6

  .513ص ،خمتصر تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن
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بينـهما  والداللة املشتركة " الغساق"، و" قاسِالغ"، "الغسق "ففي القرآن) غ س ق( اشتق من مادة " غسق " 
على السني ، أفاد توكيد الكراهية املستفادة من حروف املادة   ففيه تسخري للتشديد" الغساق " أمور كريهة أما 

أما احلميم فهو طباق للربد ، والغساق طباق للشراب، مما يوحي بالتضاد بني الشرب والغسواحلميم والربد   اق
  .ن حتويل األلفاظ عن معانيهاال يشرب ، وهذا  نوع م" اقفالغس"وبالتايل 

ال يعود إىل أصوات الكلمات ، إمنا يعود إىل الـدالالت اهلامشـية لأللفـاظ    : وهناك إحياء من نوع آخر -
والعبارات  فما كان من ذلك اإلحياء حسنا ، حرص النص به على األلفاظ، وما كان سيئا ممجوجا أطرح النص  

و جتاوز اإلحياء العادي إىل  -ما مراعاة السامع واملوقف وسياق النص دائ–مما يؤدي إليه من ألفاظ أو عبارات 
وشروه بِثَمنٍ « : ومن ذلك قوله تعاىل -الفين  وأمهية شحن األلفاظ والعبارات باملعىن و أمهية عملية االختيار 

ينداهالز نم يهوا فكَانو ةوددعم ماهرسٍ دخ1( »ب(  
ولفـظ  " مثن "وهو املعىن املقصود والقرنية لفظ ) ، ومبعىن باع )1∗(مبعىن اشترى( معنيان ضدان " شرى " للفعل

؛ ألن الزهد يف الشيء يتناىف و الشراء ،لكن يتوافق مع بيعه واآلية الكرمية ، وتكرميا لنيب اهللا يوسف " زاهدين"
  .إمنا جيء بالضد ، مراعاة لنفس النيبمل تعرب عن بيعه بلفظ البيع والذي يكون للعبيد، -عليه  السالم-

  :) 2(املناسبـة -رابعا 
كراهية التنافر -...مظاهر أخرى كالوقف والتأليف باعتبار أن هناك–ما يعد يف  الذوق العريب ذوقا أيضا        

صـل  ويقصد ا أن يكون الصوتان املتجاوران ، أو اللذان يف)vowel larmony )3ما يسمونه بظاهرة املناسبة 
بينهما حاجز غري حصني ، أن يكونا على صورة ال يرد فيها تنافر أحدمها مع اآلخر ال يف األداء وال يف السمع  
وختضع بعض صور املناسبة الصوتية يف اللّغة العربية للتقعيد ، ويظل بعضها اآلخر لالختيار األسلويب الفـردي  

  :)2∗(ومما خيضع للقاعدة  -"اجلاحظ"وقضية التنافر والتالزم هذه ، هي ما حتدث عنه –الفين
  .تفخيم الم لفظ اجلاللة وترقيقه حبسب الصوت الذي يسبقه-
  .حتريك الغيبة حبسب ما يسبقه-
  . كسر املناسبة قبل ياء التكلم ـ عند اإلضافة وياء املخاطبة-

                                                
  .20: يوسف  -   1
  )عا(ا اعبى ورشا وهارمغ اضخفَ*  ا   ايناملَ الَّلُد انَي كَانِصح.ومن ذلك قول عنترة   - 1*
  .136،ص1992   1الديوان يوسف عيد ،  دار اجليل بريوت، ط:عنترة بن شداد    
  .301ــ297البيان يف روائع القرآن ، ص: متام حسان  ،ينظر - 2
  .273لّغة العربية معناها ومبناها، صال: متام حسان  - 3
ومن أَوفَى بِما عاهد « :املناسبة حبسب القاعدة ال فضل يف رعايتها ألسلوب على آخر شجاعة الصياغة يف عدم رعايته حنو قوله تعاىل  - 2∗

البيان : ينظر، متام حسان . مومة  على الرغم من الياء الساكنة قبلهامض" عليه " إذ جاءت اهلاء من .10الفتح  »علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا عظيما
  .301يف روائع القرآن ، ص
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  ).أكلوا ، لعبوا ( بناء املاضي واألمر على الضم ملناسبة واو اجلماعة -
  .ل فعل بالفتحة إذا أسند إىل األلفحتريك آخر ك-
  .يسعون ، يرضون: الفتحة الدالة على األلف احملذوفة يف حنو-
  .اجلر بالكسرة ملا دخل عليه حرف اجلر الزائد-
سجدات أما اجلانب األسلويب الفردي االختياري من : إتباع العني للفاء فيجمع املؤنث السامل من الثالثي حنو -

  : اشتهر منه أمران املناسبة فقد 
  .أي الترخص يف القرينة اإلعرابية –مع إطراح اإلعراب حبسب القاعدة : إعراب اجلوار-1
، ما مل يعطف ) املناسبة الصوتية املوسيقية( وهو يتم بإيراد لفظني بينهما شبه تقفيه :  اإلتباع على اللفظ-2

يف هذا املستوى من االسـتعمال  " متام "ئما ودا-"شذر مذر " " حيص  بنص " أحدمها على اآلخر وذلك حنو 
  ).أي سلطة الكاتب على النحو( والتصرف ال النظام، يعطي ملنشئ النص حرية االختيار واملمارسة 

  :ومن مظاهر املناسبة الفنية اليت حتكمها القاعدة  منها  
لـى االنسـجام ال املطابقـة     ما دامت املناسبة الصوتية تعتمد ع) وهي أشهر مظهر قرآين ( الفاصلة القرآنية 

فاملناسبة الصوتية إذن هي املبدأ الذي تقوم عليه الفاصلة القرآنية ، وعلى هذا فاملناسبة حرية وانطالق و اختيار 
  ) .ضرورة أحيانا( أسلويب ، لكن املطابقة تقييد

مالة ا ظاهرة موقعيـة  وارتباطها باملناسبة حتكمه بيئات صوتية  خاصة تصبح اإل) ظاهرة جندية ( :اإلمالة -3
  .)1(وال ميكن عد هذا االرتباط قاعدة من القواعد الالزمة يف القرآن الكرمي

  : ومعىن كون املناسبة سبب اإلمالة 
وهذه املناسبة غاية " قيل"تنطق أحيانا وباإلمالة " قال " أن األلف متال املناسبة بينهما وبني الياء أو الكسرة مثل 

  : وتكون مالبسة األلف للكسرة على إحدى الصور اآلتية ،  )∗(أسلوبية صوتية
  .إبدال اآللف من ياء متطرفة كما يف رمى و هدى -

لذا قيل عن -ومتنع إمالته األلف ، كأن يتصل به حرف يستحق التفخيم،فالتفخيم يدفع اإلمالة والكسرة تأذن له
  .اإلمالة أا من املناسبة الصوتية

                                                
  .303ـ300ص  ،البيان يف روائع القرآن: متام حسان  ،ينظر- 1
كرار أو التقابل  وهو فرع من علم األسلوبية يهتم باجلانب الصويت والفنولوجي ، حيث يساعد يف كشف التوظيف الصويت ، شارحا أبعاد الت - ∗

"  phonétics"والتوازي، يف مستوى األصوات املفردة ومستوى السياق الصويت ، تتابعا وتطويرا ، معتمدا على مصطلحات كل من علم األصوات
نيا عام ، ظهر أول مرة يف أملا" أصول الفنولوجية"يف كتابه "نيقوالي تروبتسكيي"هو phnostylisticوفنولوجي ، أول من استخدم اصطالح 

انظر حممد صاحل . ؛إذ يرى فيها أمهية هذه الناحية ووجوب تنميتها يف دراسة تسمى باألسلوبية الصوتية " براغ" م يف مطبوعات مجاعة 1936
  .16-15،ص  2002 2األسلوبية الصوتية ،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، ط: الضالع 
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وهـذا هـو   ) ال تتصل باالختيار ( ، فهي تركيبة وليست أسلوبية  ا القاعدةوهناك مناسبة صوتية حتكمه-
، فهـي  "خدمه" " كسجدة :" العرف املالحظ سابقا بني الرخصة والعدول ومن ذلك الثالثي الساكن العني 

) تسكني العني ( وحركت عينه مبثل حركة الفاء وإجياز)  سجدات ( أمساء غري صفات ، إذ مجع باأللف والتاء 
يف مكسور الفاء ومضموا ، مل جيز يف مفتوح الفاء إال إتباع حركة العني ، حركة الفاء للمناسبة ، حنو قوله 

  .)1( »في أَيامٍ نحسات« : تعاىل 
باع ألن الفاء مفتوحة ، أما ما يتصل باالختيار الفردي  ات)2( »وقَد خلَت من قَبلهِم الْمثُلَات:" وقوله تعاىل 

فجاءت كل )3( »ومنكُم من يرد إلى أَرذَلِ الْعمرِ«  : احلركة أختها يف ألفاظ مفردة  كما يف قوله تعاىل
جمردتني معا، وقد تدعو  املناسبة إىل وصف اللفظ ، بصفة مادة اشتقاقه كما يف قولـه  ) ل،ر( من الالم والراء 

  .مناسبة صوتية وإضافةمعىن التراكم ")4( »رة من الذَّهبِ والْفضةوالْقَناطيرِ الْمقَنطَ«  :    تعاىل 
مـن   )5( »مـه الثُّلُـثُ  إفَل« : املناسبة بإخضاع حركة البناء ملا جاورها ، كما يف قراءة محزة يف قوله تعاىل -

للَّه رب  الْحمد«  قراءة ومن إخضاع احلركة اإلعرابية ملناسبة يف" إِم" إخضاع احلركة اإلعرابية بكسر مهزة 
ينالَم6( »الْع(.  
   )7(حسـن التـأليف: خامسا 

أن ) الالم-العني-الفاء(من أصوهلا الثالثة "تأليف الكلمة العربية "الحظ اللّغويون منذ القدم ، عند النظر يف      
ج احلروف األصول اليت هذه األصول جيري تأليفها حسب أساس ذوقي و عضو ي خاص  يتصل بتجاور خمار

تتألف منها الكلمة أو بتباعدها  بالنسبة إىل أماكنها يف اجلهاز النطقي ، وإذا أريد عند القدماء أن تكون الكلمة 
فصيحة ، فال بد من تناسق حروفها ، وهذه الفكرة هي األساس يف اللّغة العربية الفصحى ، فبحسبها تتجاور 

ا رأيناه يف املناسبة ، من أن األسلوبية الصوتية تم بالفونيتيك  والفنولوجيا وهذا م-)8(احلروف يف الكلمة أوال
هنا مصطلح حسن التأليف ، مل يقل التأليف فقط وذلـك ليـبني أبعـاده الفنيـة اجلماليـة                  " متام" وأضاف 

لذا جعلنـاه  «  ":متام" يقول وأثره يف املعىن وليس حلسن التأليف يف منت اللّغة قواعد حمددة ، و). األسلوبية( 
وتظهر أمهية الكالم يف حسن التأليف بالنظر إىل حقلني من حقـول االسـتعمال   »ظاهرة أسلوبية ال تركيبية 

  :اللّغوي 
                                                

  .16: فصلت  -   1
  .06: الرعد  -   2
  .05: احلج  -   3
  .04: آل عمران  -   4
  .11: النساء  -   5
  .02: الفاحتة  -   6
  .306ــ303البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -   7
  .269ــ265اللّغة العربية معناها ومبناها ، ص: متام حسان  - 8
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فقد نسبت هذه األخرية إىل القبيلة ، فيكون من قبيل   ) مبدأ النقاء اللّغوي( حقل الكالم يف الفصاحة : األول 
ومرة إىل الكالم ، فتضيف بذلك قدرا من  طابع النقد ، ومرة إىل الكلمة ، فتكـون  " عي علم اللّغة االجتما" 

عن الكالم فصيحا ، إذا خال مـن التعقيـد    -القدماء -أن قوهلم " متام " ويرى ) أو من اللّغة (من فقه اللّغة 
  .)∗(اللفظي واملعنوي ، وعلى هذا جعلوا صفة  الكالم سلبية ال إجيابية لإلجياز

أن هذا اخللو السليب ميكن أن يتحول "متام"أما فصاحة الكلمة فقد ارتبطت خبلوها من تنافر احلروف ، ويرى -
  .إىل اإلجياب

من خالل القول حبسن التأليف ، لتصبح الكلمة الفصيحة ، هي اليت حسن تأليفها تناسب أجراس حروفهـا  -
ومرجـع  " امرئ القيس" يف مدونة " مستشزرات" ،ككلمة  )1(األصلية حبيث ال يكون يف نطقها عسر أو ثقل

  .ذلك هو الذوق الذي  يتجه إىل كراهية التضاد أو التنافر
فإذا كانت اللّغة العربية تكره توايل األضداد ، وتكره توايل األمثال ، فما الذي يرتضيه ذوقها ؟ كل مـن       

احلرص علـى  ( صحى على التقاء املتخالفني حيرصان يف العربية الف-االستعمال السياقي خاصة–النظام اللّغوي 
وهلذا فإن الظـواهر  ) ألنه ينايف الذوق العريب( التخالف و يكرهان التماثل ، والذي يؤدي إىل اللبس أو التنافر 

وهذا جيـري علـى كـل    ) القيم اخلالفية ( تتجه إىل االختالف -املوقعية دائما–املوقعية اليت ترد يف السياق 
  .)2( األصوات فقطمستويات اللّغة ال

وهذا احلقل أوسع ليشمل أصوات الكلمة يف عمومها : حقل الكالم يف األلفاظ الشعرية وغري الشعرية : الثاين 
واملقصود باحلكاية هنا ما ) حكاية الصوت للمعىن ( متجاورة كانت أم غري متجاورة ،ويشمل أحيانا احلكاية 

عند اللّغويني ومـن املـذاهب النقديـة    " األلفاظ السلسة " أو " الكلمات الشعرية :" عرف عند النقاد باسم 
واستنباط دالالت من جرس /املعجمية للكلمات( واإلبداعية احلديثة ، تذهب إىل جدوى جتاهل املعاين العرفية 

  ).األلفاظ ال عرفها
مة األسلوب ، لكن أن نقاد العرب من السلف ، قد أشاروا إىل حالوة اللفظ  وطالوته وسال"متام " ويرى      

  .، من أن االنطباع على الرغم من أمهيته فهو غري كاف-وهذا ما قيل سابقا –مل تتجاوز جمرد االنطباع 
إذ يرى أم ربطوا بني حسن التأليف ، وخمارج ) املتأخرون من البالغيني( من جديد إىل التراث " متام" ويتجه 

ة يعود إىل قرا من الدراسة الوصفية ، ملا أجرتـه مـن دراسـة    ألعمال هذه الفئ" متام" احلروف فرمبا اختيار 
  .للمخارج وعالقاا ، حبسن التأليف

                                                
  .مثىن  وال مجع وعرفوا املفرد بالسلب أيضا ما ليس) ما ليس كذلك( كتعريفهم للحرف بالسلب  - ∗
  .307البيان يف روائع القرآن،  ص: ينظر، متام حسان - 1
  .265-264اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص: متام حسان  - 2
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حول رتب الفصاحة فهي متفاوتة والكلمة ختف وتثقل من حرف إىل حرف ال "السبكي " ومن ذلك ما قاله 
  ) 1(. يالئمه قربا أو بعدا

  : على هذا القول هو " متام"وتعليق 
خبفة وثقل الكلمة فيه ربط حسن التأليف ، بطلب اخلفة لكنـهما يلتقيـان ويفترقـان             " السبكي"إن قول -
كالقاف والنون ، فقد يعد التقاؤمها حلسن التأليف ، لكن طلب اخلفة ، يدعو إىل إجراء صويت ينـأى عـن   ( 

  ) .لتبقى الغنة ( خمرجها األصلي لتخفى قبل القاف
ال ) الـالم  (باملخارج ، إمنا يتعداها إىل صفة احلروف كذلك فاالسـتعالء  كما أن حسن التأليف ال يتعلق -

واللّغة ال تتخلى وال تتسامح عن التناسق يف خمارج احلروف ) ف(،والتفشي) ص(ينسجم مع االستفال الصفري 
» ال حيلة ملنشئ النص للتغلب على ما يشبه الضـرورة يف االسـتعمال  «  : لكن االستعمال سيد املوقف إذ 

  : وتتضح احلاجة إىل الترخص يف هذه احلاالت 
التقـاء   )2(» ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى النارِ « : كما يف قوله تعاىل :  االلتزام ببنية الصيغة الصرفية-1

مة على الثقل، باإلضافة إىل الض( متنافران  ف، ومها مبقياس التألي)وقفُوا(الواو والضمة يف الفعل املبين للمجهول 
إىل مهزة يكون أثقل لوجود  الكسرة عكس كلمة ) فاء الكلمة( الواو  والكسرة على القاف ، ولو قلبت الواو 

" تالضمة والكسرة (، لقرب املخرجني وتوايل حركتني عدوتني " أُقِّت.(  
ة للكلمة،أما ال يصدق على غري األصول الثالث" السبكي" إن كالم:  االلتزام خبصوص الزوائد يف الكلمة-2

الزيادة فهي تزاد على الكلمة كما تقضي القواعد الصرفية، بغض النظر عن الصوتني املتواليني ومن ذلك قولـه  
  .توايل التاءين )3(» وإِنْ تتولَّوا « : تعاىل 

  )4(» ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ« :وقد حتذف إحدامها ، حنو قوله تعاىل 
) 5( »لَيكُونن أَهدى من إِحـدى الْـأُممِ  «  : ومن ذلك قوله تعاىل :  )∗(اللواصقااللتزام خبصوص  -3

أما إذا دخلت إحدى النونات مـن  ) ن(الفعل ليكونن دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، فتوالت ثالث نونات 

                                                
 .309ـ308البيان يف روائع القرآن ، ص: متام حسان  ،ينظر - 1
  .27: األنعام  -   2
  .38: حممد  -   3
  .11: احلجرات  -   4
ناصر الصوتية اليت تلصق بأول الكلمة أو آخرها ، لتضيف إىل الكلمة معىن صرفيا ،وتأيت أمساء هذه اللواصق على صورة هي الع: اللواصق  - ∗

البيان يف روائع القرآن ، : كأقول، قالت، مثلها حروف الزيادة ، ينظر متام حسان : تركيب إضايف ، املضاف هو الالصقة ، املضاف إليه معناها 
  .213-212ص

  .42: طر فا -   5
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جماورة االستعالء لالستفال يف قوله ومن ذلك أيضا )1( »لَتبلَونَّ « : غري بنية الكلمة ، فتحذف حنو قوله تعاىل 
  .جماورة الطاء و التاء)2( .»فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم « : تعاىل 

لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا «  : قال تعاىل : االلتزام بالضمري املتصل ، وخصائصه الصوتية-4
أَقْتل كإِلَي يدي طاسبِب فاالسـتعمال حيكـم   ) ضمري خماطب .( ، والتاء)الالم(توالت طاء الكلمة  )3( »لَـك

واملالحظ دائما حتكيم االستعمال ومراعاته ، وهذا هو الوجه الوظيفي من اللّغة ، ومن املـداخل   -بتجاورمها
  -اليت اختذا الوظيفية لنقض البنيوية

  :  االكلمتني بتكوين كل منهم)1∗(االلتزام عند مفصل-5
حكمهما يف الكلمة الواحدة ( التقاء الذال والتاء ، ) 4( .»وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي « : كما يف قوله تعاىل 

خمرجهما متقاربان وهنـا ال ميكـن   " ركَدذْإِ"أي    )5(» وادكَر بعد أُمة« : كما يف قوله تعاىل ) اإلدغام 
قَد ضـلُّوا   « : وكذلك التقاء الدال والضاد كما يف قوله تعاىل اواحدة  فتجاورتاإلدغام، ألا ليست كلمة 

  )6(.»َوما كَانوا مهتدين
  :  )7(ومن كل ما سبق يستخلص  ما يلي

أي ما هو متداول ، مستعمل ومـا هـو   ) إىل حقلني تطبيقيني من حقول االستعمال اللّغوي " ( متام"فقول  -
املتعمد بني اللّغة والكالم، كما أن رأيه فيما خيص " متام"وى اللّغة ، ويعود هذا إىل تفريق وظيفي حمقق على مست

إذ ال فصاحة بال بالغة والعكس ، يعين نفي فصاحة الكلمة خارج "  اجلر جاين" فصاحة الكالم يذكر مبا قال 
وما ذلك من . بالغة للتركيب التركيب ، أي عدم الفصل بينهما ، وليس كما قال البعض الفصاحة لأللفاظ وال

  ".اإلبالغ"اإلفادة و" إال تقريرا مببدأ التالحم الوظيفي الفنولوجي لألصوات واملعاين "متام" و" اجلر جاين" 
ألن أهم ما حترص عليه اللّغـة هـو   ( احلديث عن الترخص من جديد هو من باب رعاية الوصول إىل املعىن 

بني الصوت واحلرف ، إذ الفرق " متام"دينامية اللّغة ، كما نالحظ تفريق  وال دليل على)  الوصول إىل اإلفهام 
) ما بني حمسـوس ومعنـوي   ( واضح بني العمل احلركي الذي للصوت ، وبني اإلدراك الذهين الذي للحرف 

هنا ، هي من  "متام" كون النون بداية مقطع ،وال خيفى أن الظواهر الصوتية اليت عاجلها " انطَلقُوا"ورأينا هذا يف 
  .وجتري داخل السياق...) كالنرب السياقي،التنغيم،الفاصلة ،التأليف ،املناسبة،املفصل( قبيل الظواهر املوقعية 
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النحو بالنسبة للتنغيم ، والنرب بالنسـبة   )*(يف كل من  )1(وهذه الظواهر حتل مشكلة تطبيق نظام هذه الظواهر 
  . للسياق ، واملناسبة بالنسبة لألصوات

  .الضبط العملي الدقيق من خالل حماولته اجلمع بني الفونيتيك والفنولوجي  على غرار الوظيفيني-
من خالل رصد الوظائف اجلمالية لألصوات واأللفاظ ، مث عملية امتالك طاقة النص وفهم مغـزاه ، وأن        

، فمناط الصياغة الشعرية للعبارات يدلنا على التركيب الباطين يف اللّغة " متام" البحث الفنولوجي كما مارسه 
  .)2(كامن يف اجلزء الكامن من املعاجلة الفنولوجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 264ــــ 73اللّغة العربية معناها ومبناها ،ص : متام حسان  -  1

، ال األصوات ، والظواهر السياقية مما يعين أن ال  وجند متام يف كتابه اللّغة العربية ومبناها قد أدرج هذه الظواهر حتت فصيلتني النظام الصويت-  *
  مفر من الوجهة الوظيفية عنده

 202-200األسلوبية الصوتية ،ص : حممد صاحل الضالع  - 2
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  : ألفاظ وعبارات خمتارة : املبحث الثــــاين 
إن أهم احملاور اليت جيري على أساسها اختيار اللفظ ،وهو ما يعتمد عليه املفهـوم الـوظيفي لألسـلوب         
  : خاصة

من حيث اجلرس الذي يولد قبوال أو نفورا من استعمال لـبعض الصـيغ ، ورد    :األصل االشتقاقي حمور -أ
بعضها اآلخر ، كما أن استعمال الصيغ خيضع لعالقات املعاين الوظيفية للصيغ الصرفية  واملعاين النحويـة يف  

) األلفـاظ هنـا   ( ، "اإلختيار " وما هذا اإلقرار منه إال حماولة ربط أهم عنصر تقوم عليه األسلوبية –السياق 
وظيفته ، مع عـدم  " ) الصيغة الصرفية" بالوظيفية  واملالئمة للسياق والبنية اللّغوية ، على حنو حيمل فيه املبىن 

وهو ما ذكر يف الفصل األول، مـن أن دراسـة   " والسياق)  اجلرس ( الصرف ، النحو الصوت "الفصل بني 
على جمموعة من مالحظات صوتية ، معجمية ، وحنويـة ،و إن ال أصـبح    األسلوب ال ينبغي أن تظل قاصرة

ألن املقصود هو وصف شبكة العالقات الـيت  .األسلوب جمموع تقسيم فرعي إلحدى مراحل التحليل اللّغوي 
توحد الطبقات، ومكوناا يف كلية من التناغمات والتراتيبات  والتعارضات ، ألن املقترب الوظيفي لألسلوب 

ؤمن بتجزئة النص ، ما دامت غايته تنصب بشكل أساسي على البحث عن الوحدة املتناغمة ، واليت ميكن ال ي
  .اكتشافها من خالل الربط بني مستويات التحليل بشكل عام

وسبق ) تعدد املعىن للمبىن الواحد( بأا معان وظيفية كذلك " متام" يقول : )األوزان ( الصيغة الصرفية -ب
  .ق ذا العنصر يف مباحث سابقةرؤية ما يتعل

متعدد وحمتمل يفتقر إىل قرينة السياق ، ويفتقر إىل قرينة ) ال يفيد نسبة اسنادية أو غريها (  :املعىن املفرد-ج
  .-أي تعدد القرائن إليضاح املعىن-أخرى غريها ، توضحه إذا عرض له جناس أو الحتماله معنيني قريب وبعيد

وعليه تبىن الكثري من األحكام القيمية على شخصيات األفراد ،  :ببعضها البعض اجلرس وعالقة األلفاظ -د
األسلوب هو الرجل نفسه ، كما قامت " بوفون" كدراسة أسلوب كاتب ما انطالقا من األلفاظ ، عمال مببدأ 

، ) صوت واملعىن حكاية ال(يف لفظ احلكاية ، بدل " متام" صلة منذ الزمن األول بني املبىن واملعىن ، واختصرها 
  .)1(واعترف النقاد والشعراء بتفاوت املفردات من حيث اجلرس 

إن هذه املشاركة إذا كانت تامـة فهنـاك أطـراف يف     ) :املشاركة ( عالقة األلفاظ ببعضها البعض -هـ
األساس األلفاظ ، إذ جيب االقتصاد ، وجيب رصد منطقة االختالف يف املعىن بني اللفظني ، وعلى هذا  لاستعما

  .يلغى الترادف يف اللّغة
وهي .يقوم على حماور تتفق أو ختتلف مع بعض ما ذكر سابقا ،وختتلف مع بعض آخر  :أما اختيار العبارة  -و

ومناسبتها الغـرض  .ووضوح معناها ، واجتاهه إىل الصراحة أو التلميح ) السياق اللّغوي(ختتار لسبك تركيبها 
" املقام"على ما يوجد يف هذه الفكرة من دعوة إىل ربط الكالم بالسياق  –جمازا منها إجيازا وإطنابا ،وحقيقة و

                                                
  .319ــ317البيان يف روائع القرآن ، ص: متام حسان  ،ينظر - 1
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وظيفة السياق (الذي يرد فيه فإذا كانت دراسة األسلوب تعتمد على النصوص ذات العالقات املتبادلة فيما بينها 
  .فيه التعبري أو ذاك ؟لكن جيب أيضا معرفة التغريات اليت تساق يف سياق معني وما املقام الذي يوظف )اللّغوي
فبالرغم من انطالق األسلوبية الوظيفية من العالقات ،و البىن املتالمحة واملتراصة واملسبوكة إال أن هـذا        

،بشكل تنسجم فيه التعابري مع املواقف ،لنتمكن من التبليغ " سياق املوقف"السياق اللّغوي جيب أن يعزز بآخر 
جرسها كاإليقاع مث النسجامها مع بيئتها ، وتفضيل بعض املفـردات علـى   وحلسن .واإلبالغ وهو املقصود 

حينما يربط بني العبارة والتغـيريات  " اجلرجاين"بعض،وال ختفى كل هذه املعايري يف تراثنا البالغي خاصة لدى 
" اجلـاحظ "وعالقـة كـل ذلـك باملقـام ،وكـذ      .... اليت تطرأ عليها من تقدمي وتأخري وفصل ووصـل  

  "...يالسكاك"و
اعتبارا حلسنها ،ومن ذلك ما مر بنا يف دراسـة القـيم   "ويف القرآن الكرمي دقة اختيار األلفاظ  :األلفاظ-1

الصوتية يف املبحث السابق، واتضح كيف أن جرس بعض األلفاظ القرآنية اليت ال وجود ملعظمها خارج النص 
  إِنكُـم أَيهـا الضـالُّونَ الْمكَـذِّبونَ      ثُـم « : حنو قوله تعاىل". ضيزى  غسلني، غساق ،زقوم:"القرآين 

  :فهذه األلفاظ حكاية للمعىن بواسطة اجلرس ،فلفظ زقوم مثال يالحظ فيه  )1( »لََآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ
  "الزقوم واللقمة"القاف وامليم شركة بني لفظني -أ
تواليهما يوحى بتكلف إدخال القمة حمتكة بـالفم  " ية احنباس" إحتكاكية  والقاف شديدة ( الزاي رخوة -ب

  ).ففيه معىن الزق
ويف كلمة من حروف احللقوم كالقاف ، مث إن الواو وامليم من طول األوىل وإقفال الشفتني يف الثانية، مـا  -ج

  .يوحى بتوقف اللقمة عند احللقوم لصعوبة ازدرادها
لقـم  :ات تتصل بالطعام ،فالطائر يزق فرخـه وزقـم   أصول الكلمة هي أصل اشتقاق طائفة من الكلم -د

  .الطاعون:ابتلعه، وأخريا الزقمة–وأزقمه أبلعه وازدقمه: وأسقمه
ويف تشديد القاف إطالة اتصال األعضاء يف خمرجها ، مما يوحي ببقاء اللقمة حمتبسة يف احللقوم مدة طويلة -ه

ويظهر هنـا  –فيما خيص هذه القضية )∗("البن جين"" متام"ويف هذه احملاكاة لألصوات،حماكاة من نوع آخر من
كُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضـلُّه ويهديـه إلـى     « : ومن ذلك قوله تعاىل  -دور القيم الصوتية
ىل عـذَابِ  إ" يالحظ هنا الطباق يف اللفظ حال بينه وبني االمتداد إىل املعـىن عبـارة    )2(»عذَابِ السعيرِ 

  .؟)3(فلما اختري لفظ يهديه دون لفظ يسوقه أو يدفعه" السعريِ
                                                

  .52-51: الواقعة  -   1

  .ثر حتليله للفظيت قضم وخصمفهذا النوع من التحليل هو ما آجراه ابن جين إ - *
جامع البيان عن تأويل أي : الطربي . قضي على الشيطان أنه يظل أتباعه ، وال يهديهم إىل احلق ، ويسوق أتباعه إىل عذاب جهنم   4احلج  -   2

  .64القران ، ص
  .226ـــ219البيان يف روائع القرآن ، ص : ينظر ، متام حسان  -   3
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  )1( »فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ«  : إرادة السخرية  كما يف قوله تعاىل -أ
فجاءت السخرية (من شأن الدعوة أن تكون إىل اهلدى ال إىل الضالل ، فيحقق ذلك باللفظ وإن فاته املعىن -ب

  ) .للتحقق والفوات يف حلظ واحدة من مقابلة
) باملد واأللف والالم (سبق وأن رأينا يف الفصل الثاين ، أنه إذا قصد معىن الشرط عند اإلخبار  :العبارات -2

والَّذين يحاجونَ  « : اقترن اخلرب بالفاء،  وإن مل يقصد معىن الشرط فال يقترن اخلرب ا ، كما يف قوله تعاىل
فمعىن الشرط غري وارد يف هذه اآلية إمنا )2( »ه من بعد ما استجِيب لَه حجتهم داحضةٌ عند ربهِمفي اللَّ

  .املقصود جمرد اإلخبار
  )3( »سواٌء علَيهِم أَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم « : استعمال لفظ التسوية كما يف قوله تعاىل  -أ
إىل جانب  )4( »استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهـم  « : وقد عطف عليه النهي كما يف قوله تعاىل: األمر  -ب

  ) .األسلوبية ( العطف ، فتعدد املبىن للمعىن الواحد ، وهو الوجهة البالغية 
) ول، والعكس صحيحبني املصدر الصريح يف موضع املؤ( ويف العبارة القرآنية يوجد ما يسمى بالتعارض  -ج

أي ال حيب اهللا أن جيهر إالّ ) 5( »لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم«  : كما يف قوله تعاىل 
  .من ظلم

قدمـة  ملعادلة اهلمزة املت" أم" ويعرب القرآن عن املعاين اإلنشائية للمصادر املنصوبة ، والتضمني ، واستعمال -د
  .عليها إىل غري ذلك من أنواع وأسباب االختيار ، ويف الفصل الثاين الكثري من هذه الصور وأمناط االختيار 

فعملية االختيار سواء لأللفاظ أم للعبارات مرهونة بوظيفتها موقعا ومعين ومبىن وفيها من حرية وتنفيس للغة ، 
  )6(لية التواصل واإلبالغ ما دام عنصر االختيار قائماأو للكاتب تؤدي إىل الرشاقة داخل النص ، وسهولة عم

  

  

  

  

  

                                                
  .21: آل عمران  -   1
  .16: الشورى  -   2
  .06: البقرة  -   3
مر ، أم ومعه اخلرب أي سواء ياحممد استغفرت هلؤالء املنافقني أم مل تستغفر هلم فلن يغفر اهللا هلم ، وبينهما طباق السلب وقد خرج األ80التوبة  -   4

  556ــ552ص ،1ج ،صفوة التفاسري: انظر حممد علي الصابوين  .التسوية  إىليف حقيقته 
  .148: النساء  -   5
 .344ـــ323ص ،متام حسان البيان يف روائع القرآن ،ينظر - 6
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  ) :أو املؤشرات األسلوبية ( األسلوب العدول : املبحث الثـالث 
مع عدم تناسي الفرق بني الرخصة واألسلوب –من املبحث –إن هذا العنصر رأيناه يف أكثر من موضع        

  .العدويل إذ يعد هذا األخري مؤشرا أسلوبيا
؛ إذ يربط مرة األسلوب باالختيار ذلك أن الكلمات حتمل شخصـية  " متام حسان " ما يستوقفنا منهج أول 

صاحبها فهذا تركيز على العالقة بني املنشئ والنص،وكذا االهتمام بالعالقة بني النص واملتلقي فيلتمس مفاتيح 
ري األسلوب القرآين وإحياء األصـول  األسلوب يف ردود األفعال واالستجابات ، وهذا ما رأيناه فيما خيص تأث

السبك ،التأليف : ويرى أحيانا أخرى أنه خواص منظمة يف مسات لغوية تتنوع بتنوع البنية والسياق من خالل 
وهنا يقول باألسلوب العـدويل  )  أنصار املوضوعية( و الرصف، ويرد الرأيني األخريين إىل وصف النص لغويا 

  –إن صح التعبري  -إال رغبة يف التلميح إىل منهجه التكاملي " متام" احتشدها وما هذه اجلولة يف اآلراء اليت
وهناك حاالت ال تستصحب يف االستعمال ، " استصحاب األصل " هذا املبحث حبديثه عن " متام"افتتح       

ألصـل،  مدد ، عكس ضرب اليت يستصحب فيها االستعمال حبسب ا -قَولَ :أصلهما  " مد"و" قال"فالفعل 
  : فالفعل قال فيه عدول عن 

  .إذ قلبت الواو ألفا متحركة وانفتاح ما قبلها: املستوى الصويت -أ
وهو وزن األصل ، وقال وهو ما آل إليـه  " فعل" من خالل املفارقة اليت بني : أما على املستوى الصريف -ب

ول ليس ساحة للتمرد؛ إمنا جيب دائما وهذا العد–) ∗(كما أن هناك عدوال عن أصل القاعدة يف القواعد -الفرع 
احلفاظ على اإلفادة ، ألن أمن اللبس أغلى ما حترص عليه اللّغة مع التسليم بأن اإلفادة هـي املطلـب األول   

  .)1(الستعمال اللّغة يف أغراض االتصال
، منذ وقـوفهم  يف تطوير األساليب الوظيفية " مدرسة براغ "وهذا ما يذكر بإسهام علماء األسلوب يف        

كذلك إذ تساهم هذه الفكرة يف دراسة األسلوب جلميع األمنـاط  " جاكسون" على الوظيفة االتصالية للغة و
الوظيفية، واليت ترد يف سياق اتصايل ، وال حاجة إىل التأصيل هلذه الفكرة يف تراثنا اللّغوي ، والبالغي العـريب  

  .وما حتمله كلمة البيان من هذا البعد
  :لي بيان لطرق العدول األسلويب عن االعتداد اوفيما ي

  : البنيـة  –أوال 
كراهيـة تـوايل   : يتوقف هذا النوع من العدول عند كل من: بإجراء تصريفي -أصل البنية–ويعدل عنها -1

من وكذلك سعي اللّغة إىل طلب اخلفة اقتصادا للجهد ، و) يف املبحث الصويت ( املثلني واملتقاربني واملتعارضني 
ورقى ) اإلدغام ، اإلخفاء ، اإلعالل ، اإلبدال ، النقل ، القلب ،احلذف و املناسبة ( هذه اإلجراءات العدولية 

                                                
مري هو كالعدول عن أصل القاعدة ، إما مطردا أو غري مطرد ، ومن أمثلة هذا العدول تقليب اخلرب على املبتدأ ، إذا كان املبتدأ يشمل على ض - ∗

  .130 ص ،األصول دراسة ايبيستمولوجية: ينظر متام حسان. حيدث اللبس يعود على لفظ يشتمل عليه اخلرب ، وإن مل يتم اإلجراء ، 
  .346-345ص ،متام حسان البيان يف روائع القرآن  ،ينظر - 1
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، ففي اجلملة  مثال يعدل عن أصل الوضع ، باحلذف واإلضمار أو الفصـل   )∗(ذا العدول إىل مستوى التقعيد
وكسر اهلاء من ضمري الغيبة إذا سبقت )  لفظ اجلاللة يف( والتشويش كما حتكم املناسبة بتفخيم الالم وترقيقها 

  .بكسر
  :ويكون بـ) لغاية أسلوبية( ويكون من املعىن األصلي للفظ عدوال إىل معىن آخر :النقل-2
فاللفظ الذي يتضمن معىن لفظ آخر حيتل موقعه ، ويدخل على –وميكن عده من ظواهر التضام : التضمني-أ

–أصل وضعه ، أو يضم حرف يف موقعه احلاضر ، وال يضم معه يف موقعه األصلي ألفاظ قد ال يدخل عليها ب
فالفعل يغلو تضـمن   )1( »قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحـق « : ومن ذلك قوله تعاىل 

  ".غري " تعدية يغلوا ، ونصبه مفعوال به : والقرينة " ال تزيدوا" معىن الفعل 
وجمال االهتمام هو نيابة اللفظ عن اللفظ ، كإنابة اجلامد عن املشتق وحيدث بكثـرة يف اخلـرب   : النيابة -ب

" أي زلق بكسرها " مصدرا" بفتح الالم  )2( »فَتصبِح صعيدا زلَقًا « : واحلال والنعت ، كما يف قوله تعاىل 
نيابة احلرف عن احلرف ، ونيابة احلركة عن احلركة ، ومساها  ومن مظاهر النيابة اليت رأيناها سابقا"صفة مشبهة

فالنون يف املثىن واجلمع السامل عوض عن التنوين يف االسم املفردة ، ونيابة املعرفة عـن  (بعض النحاة تعويضا 
  . احلركة أيضا ، أما احلكاية فقد رأينا املقصود ا سابقا 

فهام التعميم ، وما يتولد عنه من إيهـام أو ويـل أو حتقـري            ميكن تعريفه وذلك وصوال إىل إ: التنكري -ج
  ) 3(. حبسب موقع الكلمة من سياقها اللّغوي واالجتماعي" متام"أو تعظيم  ويضيف 

وهنا يتكلم صراحة عن السياقيني معا ، واالجتماعي على وجه اخلصوص وأمهيتهما يف التحليل الوظيفي        
لألسلوب، ألن النص يف النهاية ليس  ةف هذا يؤخذ يف االعتبار عند الدراسة األيديولوجيلألسلوب فسياق املوق

سوى تعبري يشكل جزء من عملية اجتماعية معقدة ، مما جيعل من الضروري استحضار املالبسات الشخصـية  
  .)4(للنص أي ما يسمى مبوقعه السياق الثقايف– ةواالجتماعية واللّغوية واألدبية ، وحىت األيديولوجي

، ويرى أن البالغـيني قـد فهمـوا املقـام،               " السياق"موقفه ونظرته اخلاصة إىل هذا العنصر " لتمام"       
لكل مقام مقال،ولكل كلمة مع صـاحبتها  :" فهما سكونيا قالبيا منطيا جمردا ، إذ قالوا " مقتضى احلال " أو 

مناذج جمـردة وأطـر عامـة    ...) إلطالق، التقيد التقدمي، الفصلالتعريف، ا( ورأى أن هذه املقامات "  مقام 
                                                

 قال ، إذا اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحدامها بالسكون قلبت: قَولَ: إذا حتركت الواو أو الياء ، وانفتح ما قبلها قلبت ألفا : مثال ذلك  - ∗
وِيمرحذف الواو والياء إذا وقعت بني عدوتيها كبيع أصلهما –) وهذا نوع من اإلعالل بالقلب ( الواو ياء وأدغمت يف الياء مثل مرمى أصله م

 .348البيان يف روائع القرآن  ، ص: ينظر ، متام حسان.بيع
  .77: املائدة  -   1
غرس فيها وال نبات ، وال تثبت قدم عليها ملا نزل عليها العذاب ، خمتصر تفسري  أي أرض ملساء قد عادت خرابا ال: زلقا  40الكهف  -   2

  .12ص ،جامع البيان عن بتأويل أي القران: الطربي 
  .356ـــ347ص ،البيان يف روائع القرآن  :متام حسان ،ينظر - 3
 .250ص  ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته: صالح فضل  - 4
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، ويصب يف قالبها ، وذا يصبح املقام عند البالغيني "لسلوك احلي " وأحوال ساكنة ذات مقتضيات يوزن ا 
قة أما املتحرك النابض باحلياة فهو السلوك اليومي للفرد الذي يسعى إىل مطاب   staticأو " حال " سكونا ألنه  

هذه القوالب الثقافية ، ويقول إنه يصرف السياق إىل املعىن االجتماعي النابض باحلياة فتعطى لـه ديناميـة مل   
ينسبها إليه البالغيون، وهذا كله أمر يتخطى جمرد التفكري يف موقف منوذجي ، ليشمل كل جوانـب عمليـة   

واملقام أصلح للتعبري عما اصـطلح  ..." واملقاصد  اإلنسان، اتمع، التاريخ ، اجلغرافيا ، الغايات:"االتصال من
  .للسياق " فريث"فهذا املفهوم منتزع مباشرة من مفهوم -contexte of situationعليه عند الغرب حديثا بـ 

وشرح أي نص من النصوص يتطلب أكثر من جمرد معاين اجلمل  اليت يتكون منها النص ، ولتصفح ديوان       
عرفة سريته الذاتية وصالته باألحداث مقدمة البد منها للديوان ، وكذا أسـباب نـزول   شاعر ما  البد من م

ورأينا يف منهج التحليل الوظيفي لألسلوب عناصر السياق االجتماعي ، هذا السياق اخلارج عن النص  )1(القرآن 
  ...).تلقي ، اجلنس ، واملستمع ، العالقة بني املرسل وامل) الكاتب( العصر ،نوع القول وجنسه املتكلم ( 

، " اجلرجـاين :"من نقد ملفهوم املقام عن القدماء ، إال أن ما قام به البالغيون" متام"على الرغم مما أورده       
ال خيرج عن هذه الدائرة، وعن جوهر املقام لدى احملدثون ،و إن أختلف شكل  التعبري .." اجلاحظ" ،"ابن جين"

على سـبيل   -فال تعين التحديد املطلق للمقامات؛ إمنا هي إيراد لبعض منها )لكل (عنه حينما استعملوا لفظ 
مع كل هذا نزداد إميانا باعتناق متام األسلوبية الوظيفية، واليت ال خترج عن نطاق السياق اللّغوي ،  -التوضيح

  . وسياق املوقف
لغوية استصحابية ال عدوليـة   لكن هذه إفادة)اجلنس أو العهد( قد يكون التعريف النكرة بـ  :التعريف -د

أن ليس كل ما هو عدول مؤشر أسلويب، أما األسلوب العدويل يف هذه احلالة ، كأن " متام"أسلوبية ،وهنا يظهر 
فَـابتغوا عنـد اللَّـه     « : حيمل املتكلم أداة التعريف من املبىن ما ليس له بأصل الوضع، وذلك حنو قولـه  

قزمعىن  استغراق اجلنس" ال"زق أفاد أن ال رازق إال  اهللا، إلفادة فتعريف الر )2(» الر.  
وقـد  ) وهذا إيراد لالقتران بالفاء وعـدمها ( ما يعرف باسم اإلخبار بالذي واأللف والالم  :املوصول  -هـ

ات ثُم لَم يتوبـوا  إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمن«  : اجتمع الشرط واخلرب اخلالص يف قوله تعاىل 
إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُـوا الصـالحات لَهـم    ) "الشرط" (فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ

ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتناخلرب اخلالص (  )3( »ج. (  
كما رأينا يف مبحـث  –م ، والدليل نقله ليكون من الروابط اجلملة زيادة على هذا فاملوصول يفيد العمو      
من هنا يأيت استعمال املوصول وفـاء  ) من ، ما ، أي( ويكون أداة للشرط واالستفهام بواسطة النقل -الربط

  ....بإرادة الفروق عن حتديد مدلوله لغرض أسلويب معني ، كالتحقري والتعميم والتضخيم والتكرمي
                                                

  .305 - 303صول دراسة ايبستمولوجية ، ص األ: متام حسان  ،ينظر - 1
  .17: العنكبوت  -   2
  .11-10: الربوج  -   3
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  )1(» وقَالَ الَّذي َآمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ«  : تعاىل  كما يف قوله
وسخر لَكُم ما في السماوات وما فـي الْـأَرضِ    « : حنو قوله تعاىل" لالختصار " ويستعمل املوصول  

هنا ميعماختصر وأحصى مجيع ما سخره اهللا له) ل لغري العاق( املوصول ما  )2( »ج ،  
تسخريها للتعبري عـن معـىن   : ومن ذلك –سبق وأن تطرقنا إليها –إن الضمائر صاحلة للنقل  :اإلضمار -و 

ويستعمل ضمري اإلشارة ) 3(  »وإِنا لَنحن الصافُّونَ«: ، حنو قوله تعاىل ) ضمري الشخص واإلشارة ( الشأن 
كما ) منط من أمناط الربط الشائع يف األسلوب القرآين ( ا سبق من قول ، متهيدا للعطف عليه إلفادة التلخيص مل

  )4( »هذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مَآبٍ « : يف قوله تعاىل 
  : اإلعـراب  –ثانيا 
، إمكانيـة     ميكن الترخص يف اإلعراب وذلك بعدم مراعاته للوصول بالرخصة إىل غرض أسلويب عدويل       

مراعـاة  : ، ومن أوجه التـرخص  ) حتول الرخصة إىل أسلوب عدويل ، فالعالقة بينهما ختتلط إىل حد بعيد ( 
  :)5(القافية يف الشعر ، كما يف قول امرؤ القيس 

 هليو انِنيري عا فلٍ   *      كَأَنَّ ثَبِريمزم ادي بِجاسٍ فأُن 6(كَبِري(.  
  ، إىل جوار جباد ، وإال فالقياس يقتضي رفعه ألنه وصف لكبري أناس " لٍمزم"جر 

عليهم ثياب سـندسٍ  «  " : محزة والكسائي"أو مراعاة املناسبة الصوتية إعراب اجلوار ، كما يف قراءة  -
  .)8(ملناسبة اجلر يف سندس " خضر " جر لفظ -)7( »خضرٍ

  " ال"، ألن الظنونا معرفة باألداة )9( »وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا « : ىل وكذا إشباع الفتحة  يف قوله تعا -
السكت يف آخر " هاء" أنه رمبا كان من األسلوب العدويل عند احلركة األخرية بعامة إحلاقهما " متام"ويضيف  

  .الكلمات املنتهية بالياء املفتوحة ، كما يف آيات سورة احلاقة
  

                                                
صلى اهللا –وقال املؤمن إين أخاف عليكم يقتلكم موسى أن يهلككم اهللا هالكا مثل يوم األحزاب اللذين حتزبوا على رسول اهللا .30: غافر -   1

  .293،ص1قرآن ،جتفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي ال-عليه وسلم
وسخر ما يف السموات من مشس وقمر وجنوم ، وما يف األرض من دابة وشجر وجبل ومجاد وسفن وكل ذلك ملنافعنا ومصاحلنا  13اجلاثية  -   2

  .293،ص1جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج: الطربي 
يف ظالل القرآن ،دار إحياء التراث : انظر سيد قطب .وز حده فهم يصفون للصالة ويقف كل واحد منهم على درجة ال يتجا 165: الصافات  - 3

  .72، ص 4، ج1967   1العريب بريوت لبنان، ط
  .55: ص  -   4
 . 366ـــ357البيان يف روائع القرآن، ص : متام حسان  - 5
 . 29ص) ت.د(الديوان ،دار صابر بريوت : امرؤ القيس - 6
  .21: اإلنسان  -   7
  .369-368البيان يف روائع القرآن، ص  :ينظر ،متام حسان  - 8

  .10: األحزاب  - 9
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يعد أسلوبا عدوليا عن اإلعراب ، له ما لألصل اإلعرايب من تقعيد ،وله : على آخر الكالم )1∗(وأخريا الوقف -
" مفصـل " ويدل على موقع و يف طابعه ) السياق الوظيفي ( ويعد ذلك من الظواهر املوقعية .)1(ماله من اطراد 

إذا speech évent عة تكميلية ، وتعد كل دفعة منها واقChain of uttranceميكن عنده قطع السلسلة النطقية 
باعتبار هناك حاالت ال يكون املعىن فيها كامال ، كالوقف على الشرط قبل ذكر ) منعزلة ( كان معناها كامال 

  .)2(اجلواب ، فالواقعة التكميلية هنا تشتمل على أكثر من دفعة كالمية 
  ).حذف الرابط-املراوحة-التغليب-فاتااللت( ويعدل عن الربط بأساليب متعددة مكنها :  الربـط -ثالثـا 

  : )3(االلتفــات-1
هو أحد األساليب التعبريية ، أو األلوان البالغية اليت يشيع استخدامها  يف لغة القرآن الكرمي ، بل لعله أكثر     

يف كتابـه  " ابـن املعتـز   "هذه األلوان ترددا ، وأوسعها انتشارا ، وكان ظهور مصطلح االلتفات على يدي 
هو انصراف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار ، وعن اإلخبار إىل املخاطبة وما يشبه ذلك ومن :" وهو  )4(لبديعا

  .)5("عن معىن يكون فيه إىل معىن آخر فااللتفات االنصرا
؛ إذ ال يتضمن إال صورة واحدة من صوره، وهي التنويع بني الضمائر "ابن املعتز" فمفهوم االلتفات يضيق عند

  .)6)( 2∗(تسع عنها من جهة أخرى حيث يشمل معها االنصراف من معىن إىل معىنوي
  :االلتفات إلـى " متام"ويقسم 

أن العنصر النحوي الذي من شأنه : وهو أقل ورودا ، ومعىن أنه داليل خالص :  االلتفات الداليل اخلالص -أ
ثانيا، ختتلف عن إيراده يف املرة األوىل ، ومن  أن يكون حمل االلتفات ، يبقى على صورته لكن داللته عند إيراده

 )7(»فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا وَآتوهم من مـالِ اللَّـه الَّـذي َآتـاكُم    «  : ذلك  قوله تعاىل 
ميلكون رقـاب   فاألمر باملكاتبة ملن)ضمري املخاطبني ( والضمري يف آتوهم مل يتغري عن صورته اليت يف كاتبوهم 

                                                
) ككتب وأين( قطع النطق عند آخر الكلمة فما كان ساكنا األخر وقف عليه بسكونه فكان صحيحا ، أم معتال وما كان متحركا: الوقف  -1*

 126،ص1،ج 19913ة العربية ، صيدا بريوت،طجامع الدروس العربية، املكتب: انظر، مصطفى غالييين . وقف عليه حبذف حركته أي السكون
  .369البيان يف روائع القران، ص : متام حسان  - 1
 .270ص  ،اللّغة لعربية معناها ومبناها:متام حسان  - 2
  .369البيان يف روائع القران ، ص : متام حسان  - 3
  .55، ص 1أسلوب اللتفات يف البالغة القرآنية ، دار الكتب احلديث، ط: حسن طبل  - 4
  .1990 1البديع تقدمي وشرح وحتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ، دار اجليل ، بريوت لبنان ، ط: ابن املعتز  - 5

∗ : الصيغ ، العدد ، الضمائر ، األدوات ، البناء النحوي ، املعجمي فبني صيغيت الفعل مثال قوله تعاىل : أبرز جماالت االلتفات يف القرآن هي    2
»لَ عزجِيلنالْإِناةَ ورولَ التزأَنو هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك ك3آل عمران ".»َلَي  

ار والقلوب ، إفراد السمع ، ومجع األبص7البقرة ". ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم:" أما العدد فمن ذلك قواه تعاىل 
.17أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ،ص: حسن طبل ...  
  88-55املرجع نفسه ،ص  -  6

  .33: النور  -   7
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هؤالء العبيد ، أما األمر باإليتاء فهو لعامة املسلمني ، فقد تغريت الداللة مع ثبات صـورة الضـمري وقولـه    
: مع اختالف املخاطبني بـه  " الواو " قي الضمري على صورته )1( »أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم « :كذلك

  .، فهو داليل ال حنويأهل الكتاب : األوىل املؤمنني والثانية 
كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج «  : كما يف قوله تعاىل :  االلتفات الداليل النحوي -ب

 نِينمؤلْمى لكْرذو بِه رذنتل هنم د نوا مبِعتلَا تو كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعـاَء  اتيلأَو ونِه
لعامـة  "اتبعـوا  " ويف-عليه الصالة والسالم -للرسول " إليك " ضمري خلطاب يف  )2( »قَليلًا ما تـذَكَّرونَ 

  ).بالفرق بني األفراد واجلمع( املؤمنني ، فاختلف الضمريان بذلك دالليا وحنوي 
أَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُـم وأَنهـارا   وأَلْقَى في الْ«  : كما يف قوله تعاىل : االلتفات النحوي -ج

  )3(»وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ  وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ
لكن اتفاق يف القصد جبامع االهتداء ) هم  الغائب( ويهتدون  ) أنتم للمخاطب( فاختالف الضمري يف تدون

ة اإللتفات على هذا النحو من مبتكرات هذا البحث، فلست أعلم مـن سـبقين   ،وتقسيم ظاهر" متام " ويقول
  -وهذا حيسب له – )4("إليه
وحقيقته إعطاء الشيء حكم غريه،وقيل ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر،وإطالق لفظة عليها : التغليب  -ب

  :إجراء للمختلفني جمرى املتفقني وهو أنواع
  .تغليب املذكر -  
  . ، واملخاطب على الغائببملتكلم على املخاطتغليب ا -  
  .تغليب  العاقل على غريه  -  
  . تغليب األكثر على األقل  -  
  ...)5(تغليب املتصف بالشيء على ما مل يتصف به -   

  : وهو عدول عن املطابقة وينقسم إىل قسمني 
وهـي يف مقابـل   ) عىن املفـرد  أدوات امل( حيث يكون التغليب ملحوظا يف الكلمات املفردة : معجمي -أ 

كاألدوات والضمائر ، ومن أمثلة ذلك لفظ : الكلمات التركيبية ذوات املعىن الوظيفي الذي يتكفل ببيانه النحو 
وكذا "أ يب بكر " على" عمر"إذ غلب لفظ –رضي اهللا عنهما  -"عمر"و" أبا بكر الصديق "ويقصد " العمران"

                                                
  .71: البقرة  -   1
  .3-2: األعراف  -   2
  .16-15: النحل  -   3

 .372ـــ369البيان يف روائع القران، ص : متام حسان  - 4
   1988لقرآن ، حتقيق أبو الفضل إبراهيم،دار اجليل بريوت لبنان ،ط الربهان يف علوم ا: ينظر، الزركشي  - 5
  .   313-302ص
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هنا تغليب األم على األب ألن  )1(  »إحسانا وبِالْوالدينِ «:  قوله تعاىل ومن القرآن الكرمي. يقال يف احلرمني
  .الوالدة خاصة ا، فلما كان املقصود الدعوة إىل الرب ما ، ليدخل األب بواسطته إىل هذه الوصية 

كري حنويـا       فغلبت األنوثة معجميا وغلب التـذ "الوالدين"وغلب الرجل بتذكري لفظ : التغليب النحوي  -ب
  .، واللجوء إىل التذكري بطلب اخلفة ) مما يدل على ميل اللّغة إىل االختصار حبذف عالمة التأنيث( 

" : مها"تغليب حنوي بواسطة الضمري ) 2( »يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجـانُ  «: ومن ذلك كذلك قوله تعاىل 
  . ون النهرألن إخراج اللؤلؤ واملرجان من البحر د

واملقصود ا أن خيتلف النظر إىل الكلمة من حيث املطابقة بني اعتبارها مفـردة أو مـثىن        :  املراوحـة -ج 
جاءت الروم فاعال لفعـل  .)3( »غُلبت الروم«  : أو مجع ، وبني كوا مذكرا أو مؤنثا ، كما يف قوله تعاىل 

اليت هي يف األصل موصولة وتنقـل إىل  " من"وقد يصدق ذلك على .  )غلب الروم( حلقته تاء التأنيث ولو قيل
كاإلفراد والتثنية ، : الشرط أو االستفهام، وتبقى على لفظها وعلى صالحها أن تدل على عموم املعاين الوظيفية

  .وغريها...واجلمع والتذكري 
مع الضمري العائد تصرفا أسلوبيا وهذا  وتظهر أمهية املعاين الوظيفية اليت تشغلها داخل احليز اللّغوي ،وتفرض– 

مما يذكرنا بأن األسلوب خواص منظمة يف مسات لغوية تتنوع بتنوع البنية والسياق وكل  -جيري داخل النسق 
البيـان يف روائـع   : "هذا إجراء وظيفي حنوي ، ومن هنا التأصيل ألسلوبية وظيفية داخـل هـذا الكتـاب    

فقـد  : ، ومن أعاد مثىن أو مجعا أو مؤنثا "مراعاة للفظ" مفردا مذكرا-نم–،فمن أعاد الضمري عليها "القرآن
  )4(. راعى املعىن

أسـلوب عـدويل  مقبـول ،    ( وهذه املراوحة بني لفظها ومعناها عدول عن استصحاب املطابقة للفظ       
أعيد  )5( »ما ينفق مغرماومن الْأَعرابِ من يتخذُ  « : ومن ذلك قوله تعاىل)كقبول استصحاب املطابقة 

ومن يقْنت  « : مراعاة للفظ ومن مراعاة املعىن قوله تعاىل ) إىل اإلعراب(هو " من يتخذ"الضمري مذكورا يف 
، من حيث جاءت املراوحة بني الفظ واملعىن )6( »منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحا نؤتها أَجرها مـرتينِ 

عليه الصالة -مذكر،لعل مدلوهلا نساء النيب" من"فـ " تعمل" "يقنت:"التذكري والتأنيث كما يبدو يف املقابلة بني
ويف كل مـرة  ) واليت تكون قرينة على املعىن النحوي ( مؤنث ، فعدل هنا عن استصحاب املطابقة –والسالم 

                                                
  .23: اإلسراء  -   1
تفسري الطربي جامع ) .خيرج من أصداف البحر وهو الكبار ، وصغار اللؤلؤ وهو املرجان ( خيرج من هذين البحرين اللؤلؤ ، .   22:الرمحان  -   2

  . 412ص،1البيان عن تأويل آي القران ،ج
  .02: الروم  -   3

  .375- 373البيان يف روائع القرآن ،ص : متام حسان  - 4
  .98: التوبة  -   5
  .31: األحزاب  -   6
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االستعمال والتوظيف والتداول االجتماعي لظاهرة لغوية على ارتباط األسلوب العدويل بالشيوع و"متام "يؤكد 
  .ما، والعدول أسلوب اجتماعي 

وذلك ألمن اللبس ، ليصـبح  ) ال حذف إال بدليل (إن حذف الرابط مع وجود دليل :  حذف الرابـط -د
) 1( »ما تعملُونَوما اللَّه بِغافلٍ ع «: ومن ذلك قوله تعاىل.حينها أسلوبا مقبوال عدل عن استصحاب الربط 

  ) 1∗( أي تعلمونه أي حذف ضمري الغائب
  :الرتبـة  –رابعا 
من األساليب العدولية )  أوضح ما جذب البالغيني(وهي قرينة حنوية ووسيلة أسلوبية ،وتكون بالتشويش      

  :ويبدوا أن الرتبة غري احملفوظة بني أبواب النحو جتري على النحو التايل 
وأن هـذا  ) نعبد إياك ونستعينك:(  ترتيب اآلية ا، وإذ)2( »إِياك نعبد وإِياك نستعين« : اىل ففي قوله تع

ال :" التقدمي إمنا جاء ليدل على أن العبادة واالستعانة ال تكونان إال باهللا وحده ، وذلك يقرب املعىن من قول 
 )2∗(النحو وظيفة تقدمي املفعول به علـى الفعـل وفاعلـه    وتقريب املعىن على هذا" نعبد وال نستعني إال إياك 

شـأن  ( ،ويكون التقدمي أسلوبا عدوليا عن أصل الرتبة ، ومؤشرا أسلوبيا وهو يكون لغايات تتصل بـاملعىن  
  )3(.مع كل القرائن كالربط) األسلوب العدويل 

   :من األساليب العدولية يف إقليم التضام ظواهر وهي : التضــام  –خامسا 
   :احلذف  -أ

وهو ينسب إىل تركيب اللّغة ال إىل مضمون القرآن ، وإذا حذف أحد عناصر اجلملة ، مث اتضح املعـىن        
لوجود الدليل على احملذوف ، عد ذلك حذفا مفاجئا ، جيء به لطلب أو اختصـار أو اقتصـار أو جتنـب    

كحذف –مما رأيناه سابقا –الدليل عليه للحشو،وكل عنصر من عناصر اجلملة صاحل ألن حيذف ، بشرط قيام 
ولقد مر بنا نزع اخلافض وحذف األدوات الداخلة على اجلملة ، لكن .احلرف ، أو الضمري ، آو الكلمة املفردة 

  .ال بأس أن نورد هذا الشاهد للتذكري فقط 

                                                
  .75-74: البقرة  -   1
" كالفاء"مما يدخل على األجوبة  وقد يكون الرابط احملذوف –وحيذف ضمري الغائب وقد حيذف ضمري اإلشارة كما قد يكون حرف عطف   -1*
  .وقد رأينا هذه احلاالت سابقا ) كرتع اخلافض( د يكون حرف جر وق
) إياه نعبد األصل ( أي خنصك ياهللا بالعبادة ، وخنصك بطلب اإلعانة فال نعبد أحدا سواك فيه التفات من الغيبة إىل اخلطاب . 5: الفاحتة  - 2

  .26-25صفوة التفاسري    ص  :حممد على الصابوين . وتقدمي املفعول يفيد القصر ؛أي ال نعبد سواك  
على هناك مواطن لوجوب تقدمي املفعول على الفاعل ، وهناك حاالت جيوز فيها التقدمي أيضا ، وأن مدار هذا التقدمي يف التركيب ؛ إمنا يدور  - 2*

  .55-54، ص2معاين النحو، ج: ائيفاضل صاحل السمر. االهتمام والعناية كسائر مواطن التقدمي وإن كان موطن االهتمام خمتلفا حبسب املقام
  .378ـ376البيان يف روائع القرآن ،ص : متام حسان  -   3
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أي فقالوا ، ولرمبا عد ذلك مـن  )1( »إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع منهم قَالُوا لَا تخف« : قال تعاىل 
  .الفصل البالغي والذي رأيناه يف مبحث قرينة النظام يف التركيب القرآين 

  حذف ركنا اجلملة ، وحذف مجل متعددة يقتضيها املعىن بقرينة السياق حنو قوله : ومن أنواع احلذف كذلك 
هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَـى  فَأَكَلَـا    فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا َآدم« : تعاىل 
يعتمد دائما على كل ما هو وظيفي ، " متام" أي استمعا إليه وأطاع وسوسته فأكال منها ونالحظ أن  )2(»منها

  .وداخل السياق
  : الزيـادة  -ب

بل يسلك مسالك أسـلوبية ،  ) ائف الفاعلية ، املفعولية وظ( إن املعىن املطلوب باجلملة ليس وظيفيا فقط      
وال حتققها إال العناصر الزائدة على جمرد النمط التركييب للمعىن الوظيفي ، فزيادة املبىن تدل على زيادة املعـىن  

بِظَلَّامٍ  وما ربك «: وهذا ما اعترف به البالغيون ،ومن شواهد ذلك من القرآن الكرمي، الكثري حنو قوله تعاىل 
  .للتأكيد" الباء"والزائد هو )3(» ِللْعبِيد

  : االعتراض -ج
األصل يف اجلملة أن تتصل أجزاؤها ويعدل عن هذا األصل بواسطة اعتراض جمرى الكالم، جبملة يتطلبها        

  . املوقف وذلك ألغراض أسلوبية
يف حينه لورد على الكالم  هع معىن ، لوال إبالغه إيااالعتراض وظيفية بالغية ، وتتمثل يف املبادرة بإبالغ السام

  )4(»هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك بِغيرِ حسابٍ «: بدونه ما ال يرد عليه بوجوده،ومن ذلك قوله تعاىل 

"     الفصل النحـوي " هذا عطاؤنا بغري حساب ، ولك االختيار يف املن واإلمساك ، مثلما وضح الفرق ما بني 
  "الفصل البالغي " و

فالفصل يكون للمفرد وإن افتقر إىل ما يكمله أو جيـزئ  : فإن هناك فرقا بني الفصل النحوي واالعتراض     
قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه شك « : اجلملة، وأن االعتراض يكون باجلملة الكاملة ومن شواهد الفصل النحوي 

  ) .فاطر ( وصفته ) أيف اهللا ( بني اخلرب املقدم ) شك( ففصل باملبتدأ املؤخر ) 5( »أَرضِفَاطرِ السماوات والْ
  
  
  

                                                
  .22: ص  -   1
2  - 121- 120: طه.  
3   –  46: فصلت.  
4 - 39: ص.  
  .10: إبراهيم  -5
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  :  جتاهل االختصاص النحوي -سادسا 
ويكون العدول بدخول بعض احلروف على غري ما اختصت بالدخول عليه ، وذلك ألسباب أسلوبية  ومن      

 )1( »وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم« : ذلك الشاهد الذي رأيناه سابقا يف قوله تعاىل
ولكن تقدم الضمري عـن هـاء   . األصل ها أنتم أوالء  )2( »ثُم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم«: وقوله تعاىل 

  .وغري ذلك من احلاالت " ... أوالء " التنبيه  اتكاال على صحة دخوهلا على 
  :ناسبة املعجمية جتاهل امل -سابعا 
من أوجه التضام  ونقيضها املفارقة ، وهذا الباب واسع ألنه باب اإلفادة مـن   –كما رأينا سابقا  –وهى      

يذكر بالعالقـة  . والشق الثاين املفارقة ) القبولية النحوية( ناحية  وااز من جهة ثانية ، أما اإلفادة فواضحة 
  . العنادية يف مبحث التضام 

)         اسـتعارة  (تشـبيهية  : " لينشئ عالقة فنيـة ) اجتماعيا (ول يكون خبروج املتكلم عن العالقة العرفية والعد
  . )3("  الذين اشتروا الضاللة بالهدى: "قوله تعاىل . ، ومن ذلك يف القرآن الكرمي ) ااز" (عقلية" أو

  )5(والقرآن الكرمي حافل مبثل هذه األساليب . اض كناية عن اإلعر)  4( » لَووا رُءوسهم «: وقوله تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .111: هود  - 1
  .85: البقرة  -   2
  . 16البقرة  -  3
  .05: املنافقون  -   4
  .394ـــ380لبيان يف روائع القرآن ،ص ا: ينظر ، متام حسان   -  5
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  : إباء اللبس يف القرآن: املبحــث الرابــع
وما التركيز على هذا العنصر إال تأكيدا على أمهية املعىن ؛ ألنه املقصود من كل  لغة ، فـاملفهم يـتم          

وهذا التعدد يفرض أن هناك  )∗(ملعىن يف للمبىن الواحد هذا املبحث حبديثه عن تعدد ا"متام" بالتواصل  وقد افتتح
  يف اجلملة إعرابان (واملشكلة إذا تعددت احتماالت اإلعراب . قرينة ، تثبت أحد االحتماالت وترفع سواها 

وهذا جائز يف كل نص عريب ، لكن النص القرآين ، فإذا مسح تركيب مجلة من القرآن ، بـاللبس  )  أو ثالثة 
  ) .اللفظية ، املعنوية واخلارجية (القرآين إىل رصد القرائن سارع النص 

اجلملة ، باعتبارها حيزا ضيقا إىل النص ككل  ، فيما رأيناه سابقا " متام "ويستنتج من هذا الطرح جتاوز       
بـني   من جتاوز لنحو اجلملة إىل حنو النص ، فهذا إثبات للفرضية السابقة الطرح باإلضافة إىل ربطه من جديد

السياق اللّغوي واخلارجي  على غرار الوظفيني ، ولكن يف بعض احلاالت يكون اللبس مقصودا لذاته ، لغرض 
  :ما وفيما يلي شواهد قرآنية على ما سبق قوله 

  :  اللبس يف املعىن الوظيفي -أوال 
   ..."من ، ما ، ب ، ل ، إذا : " بالنيابة  ك "أي ما يعرف :" تعدد معاين احلروف _ 

ويف املبحث اخلاص بالبنية رأينا كيفية تعدد املعىن الوظيفي لكل هذه احلروف واألدوات ، ونستكفي هنا      
قَالُوا لَن نـؤثرك   «: ومن ذلك قوله تعاىل. بعرض شاهد واحد ، على وجه التذكري واالستدالل ليس إال 

ي فَطَرالَّذو اتنيالْب نا ماَءنا جلَى مقَاضٍ ع تا أَنا فَاقْضِ مهنـا أن تكـون   " الواو" حتتمل)1(» ن "
والقرينة الدالة على إرادة  ، قسم مبن فطرنا وأن تكون مبعىن العطف ، واملعىن لن نؤثرك على من فطرنا " للقسم 

يسبق هلم  فالقسم غري وارد ؛ ألم مل) كانوا يف حالة اعتراف بدخوهلم يف دين موسى (العطف قرينة حالية ، 
  .عهد بأن اهللا فطرهم وال لفرعون هذا العهد 

  :)2(احتماالت الصيغة الصرفية  –ثانيا 
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّه لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهلـه  « : ومن ذلك قوله تعاىل 

فعل أمر ، أي قال بعضهم لبعض احلفوا " أن تقامسوا " إشارة إىل ) أي احلفوا ( تقامسوا )3(» وإِنا لَصادقُونَ

                                                
 باستقراء كتب التراث ، إذ مل يكن حكمه عبثا وأطلع على كتب املغين اللبيب البن هشام ، اجلىن الداين للمرادي   " متام " قد قام  - ∗
، واليد  من اخلوارق  وإمنا نسب ايئ املعجزات الظاهرة كالعصا ( وقالوا ذلك غري مكترثني بوعيد فرعون ، وقوله من البينات .  72:طه  -   1

لن (هلم ، وإن كان موسى جاء ا لفرعون وقومه ، ألم املنتفعون ، وال ميكن أن يكون قسما ، ألن القسم يتطلب جوابا ، وإذا اعتربت مجلة 
لن نؤثرك مع أنه جاءنا من البينات  ( ف ، والتقدير ، وبالتايل فاجلائز هو العط" بلن "هي اجلواب ، فال جيوز ألن القسم قلما يرتبط جوابه ) نؤثرك 

حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني، راجعه عبد العزيز سيد األهل ، ملتزم الطبع والنثر ، عبد : ينظر، أمحد الصاوي ) . وال على الذي فطرنا 
  .      59احلميد أمحد حنفي مصر، ص 

  .404ــ 395ن ،صالبيان يف روائع القرآ:ينظر ،متام حسان  -   2
  .49: النمل  -   3
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قـوهلم يف  (وإذا احتملت صيغة تفاعلوا املاضي ، فيكون املعىن على البدلية من قالوا  )1() قتل صاحل (على كذا 
  ) . سورة القسم 

، ألن " حاليـة  " أن قرينة املعىن األخري ": متام " يصبح جزءا من مقول القول ، ويقول: أما إذا احتملت األمر
  . اآلية تكشف عن الكيد الذي دبره هؤالء القاتلون ، والذي يتطلب الثقة بني األطراف بالقسم 

الداخلة على لفظ اجلاللة ، أمها جار وجمرور متعلقان بالفعل الـذي  " الباء " ويف اآلية نفسها قضية احتماالت
ألنه مل يكن (، لكنهما جار وجمرور متعلق بالفعل ) الفعل ماضيا ( ، أمرمها قسم باهللا ) مرا ماضيا أو أ( قبلهما 

  ). بينهم من يعارض هذا الكيد حىت يقسم 
  :  احتماالت العالقات السياقية –ثالثا 

م من الْقُرون يمشونَ أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَه« : ومن شواهد ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل 
األول أن : حيتمل التركيب عالقـتني سـياقيتني    )2(»  في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات لأُولي النهى

السابقة ، واجلملة حال من القـرون ؛  ) األجيال ( ،والضمري يف مساكنهم للقرون "ميشون "يكون الضمري يف 
" هلم"ملرجع الضمري من" يف ميشون " أن تكون الواو : واالحتمال الثاين . بسا لإلهالكذلك أن املشي كان مال

على القرون الغابرة ،وبذلك يكون املفهوم " باقيا على داللته " ، وأن يكون الضمري   يف مساكنهم " قبلهم"و 
حلال مرجع الضمري يف  أن الكفار اليوم ميشون يف مساكن كفار  األمس ، واجلملة على هذا حال ، وصاحب ا

إذا مل يعلم أن قوما من الغابرين قـد   –" متام"كما يقول  –والقرينة على إرادة املعىن الثاين من تاريخ "قبلهم " 
وهذا اإلجراء يصب يف    موقعه النص الثقايف ، إذ إن سياق اآليـة ، يسـتدعي    .أهلكوا أثناء املشي أو سببه 

ألن أهم ما يتصل ذه املوقعة ، استقراء الظروف التارخيية احمليطة ) ارخيية هنا الت( استحضار املالبسات من نوع 
  .بالنص واملالبسات االجتماعية ، فالتحليل الوظيفي لألسلوب يقتضي ذلك 

  : احتماالت إعرابية  -رابعا 
كثري " لفظ ) 3( » ه إِلَّا الْفَاسقينيضلُّ بِه كَثيرا ويهدي بِه كَثيرا وما يضلُّ بِ «: ومن ذلك قوله تعاىل 

كما حيتمل أن يكون مفعوال بـه      ) أي أن يضل به إضالال كثريا ( حيتمل أن يكون نائبا عن املفعول املطلق " 
" الكثريين" فعل ، والفاعل ضمري مستتر " يهدي " ألن األصل ) أي يضل به الكثريين  ويهدي به الكثريين ( 

، فالضـالل  " إال الفاسقني " والقرينة على إرادة املفعول به يف اية اآلية وما يتصل به .   مفعول به منصوب
   )4(. واهلدى واقعني على األشخاص

                                                
 .199حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني، ص:أمحد الصاوي - 1
  .128: طه  -   2

إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما  «: سبب اهلداية والضالل ، هو املثل الذي ضربه اهللا تعاىل يف قوله . 26: البقرة -   3

  26: البقرة . »فوقها
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؟ ال ميكـن   فهل يعرب الليل والنهار مفعوال ما أم ظرفني.  )1(»  يسبحونَ اللَّيلَ والنهار« : وقوله تعاىل  
ر التسبيح ، فيستحق هذا األخري مفعوال مقدسا، فاملسبح إمنا يسبح هللا تعاىل ، وقد يدوم أن يستحق الليل والنها

ذلك طوال الليل والنهار ، القرينة على الظرفية ، من ناحية املناسبة املعجمية إذن ،وهناك قرينة لفظية يف ايـة  
من عدم كفاية العالمة اإلعرابية ؛ بل "متام " وهذا دليل على ما قاله » لَا يفْترونَ « : اآلية ، وهى قوله تعاىل 

  . تتضافر القرائن على توضيح املعىن لرفع اللبس 
  :  تعدد املعىن املعجمي –خامسا 

ويستفْتونك في النساِء قُلِ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ « : ومن ذلك قوله تعاىل 
ي يف  نـوهحكنونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤي لَا تاِء اللَّاتسى النامالفعـل رغـب   ) 2( »ت

لكن الفعل ترغبون جاء يف هذه اآليـة دون  " رغب إليه أي طلب منه : " يتعدى حبرف اجلر على النحو التايل 
  بس يف املعىن ؟ أن يقترن به حرف جر فهل يترتب على هذا ، الل

وفيما سبق رأينا سبب حذف حرف  -إذ إنه قد يكون مقصودا لغرض-اللبس هنا مؤشر أسلويب مقصود      
اجلر يف هذا املوضع فليس النص القرآين كتاب قانون ، حىت  يضع العبارة على صـورة  األسـلوب الفقهـي           

الـذي  ( ا وسيلة للتعمية والتعمية وسيلة للتعمـيم إمنا هو نص معجز يتخذ احلذف أحيان...)ترغبون يف وعن( 
عن اإلعجاز القرآين يكون بذلك متجها إىل املركز الذي حبث فيه النحاة  "متام" وحديث)يكون مسلكا للتشريع

)  األسلوبيون( واللّغويون والبالغيون العرب القدماء، إذ مل خيرج أحدهم عن هذه القضية ، فما زال البالغيون 
   –دثون حيومون حوهلما العرب احمل –

  :  تعدد معاين النمط التركييب –سادسا 
ما هو الضمري الذي )3( » إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ «: ومن ذلك قوله تعاىل 

علـى معـىن   ( أم ضمري نصب حمـذوف  ) على معىن الفاعلية( يقدر مع الفعل يضل ؟ أهو ضمري رفع مستتر 
  ) .يضله (، لكن القرينة قائمة على إرادة املفعولية ، فهو ال يهدي من شاء أن يضله من عباده ) املفعولية 

  : )4( اختيارات أسلوبية –سابعا 
للرجالِ نصيب  «: واالختيارات األسلوبية أيضا تدخل لتدفع اللبس وتوضح املعىن ، ومن ذلك قوله تعاىل      
أعيـد ذكـر   )  5( » ترك الْوالدان والْأَقْربونَ وللنساِء نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَمما 

                                                
). الليل والنهار( أي مستغرقني يف العبادة والتسبيح مجيع أوقام ، ألن جاللة اهللا وسلطانه يوجب أن ال تصرف العبادة لغريه .  20: األنبياء  -   1

  .521تيسري الكرمي  الرمحان يف تفسري كالم ،ص  : عبد الرمحان بن ناصر السعدي
  .127: النساء  -   2
  .37: النحل  -   3

 . 431ـــ413البيان يف روائع القرآن ، ص  : ينظر، متام حسان  - 4
  .261 - 260صفرة التفاسري ، ص : حممد على الصابوين. يف اآلية طباق بني الرجال والنساء ، وإطناب .  7: النساء  -   5
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يف آخر اآلية  ، ذلك أن إضمار هذه العبارة ، جيعل الضمري عائدا على الرجال أي مما ترك " الوالدان واألقربون"
  . الرجال

)  1( »ولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا َآباؤنا ولَا حرمنا من شـيءٍ سيقُ « : وقوله تعاىل

يف قواعد النحاة يتطلب العطف على ضمري الرفع املتصل ، الفصل بني املتعاطفني ، بضمري منفصل ، ومن مث فلو 
) ما أشركنا حنـن وال آباؤنـا   ( شركنا لتطلب ذلك أن يقال يف أ" نا " معطوفا على الضمري " آباؤنا " كان 

مـا أشـركنا وال   : " دل على قصد أسلوب آخر ، تكون العبارة املقدرة فيه " حنن " ولكن عدم ذكر الضمري 
 )2() عطف أفعال منفية " ( حرمنا " مع تقدير فعل حمذوف أشركنا ، والدليل عطف الفعل " آباؤنا 

  : سلوبية الوظيفية يف هذا املبحث وأوضح ما جيب يف األ 
 - ، وعدم االكتفاء باملعاين الظاهرة ) أي سياق املوقف ( االعتماد على القرينة احلالية يف توضيح املعىن  -

  ) . أي السباق اللّغوي ( من خالل البىن اللّغوية  –الصفية 
عل الوظيفي ، ودينامية األدوات والصيغ من وسائل إباء اللبس  منطلقها وظيفي، ناتج عن التفا" متام "ما ذكره 

هذا التحليل يلجأ فيه إىل التفسري والتعليل  . واحتماالت العالقات السياقية ) أي النمط ( الصرفية والتراكيب 
كاملدرسة التوليدية التحويلية  وهذا وجه  -وهذا ما كانت تتحاشاه الدراسة الوصفية ، لكن الوظيفية احتضنته

  -ة بينهمامن أوجه املفارق
متكلم مستمع  ( واالهتمام بإباء اللبس ، يهدف إىل حتقيق التواصل ، وحرصا على متام عناصر العملية التواصلية 

  ).الشفرة ، املالبسات ، السياق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .148: األنعام  -   1
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  : أسلوب الدعوة يف القرآن : املبحــــث اخلـامس 
م ، وهو دستور األمة ، وأوىل مصادر التشريع اإلسالمي  ما دام القرآن الكرمي رسالة من لدن العزيز احلكي       

وهو املنظم حلياة األفراد ؛لذا أحرى أن يكون له أسلوبه اخلاص يف الدعوة والتوجيه ، وال يتحقق هذا إال عـن  
  . احلاملة هلذه املعاين بشكل ينسجم فيه املبىن واملعىن ، لسالمة التوصيل ) اللّغة ( طريق األسلوب 

فهي تكيف السلوك وتعدله حبسب موقفه مما يسمع أو يقرأ ، أما . للّغة بالنسبة إىل املستقبل أداة توجيه فا      
ويف القرآن فإنه كالم اهللا املوجه إىل (بالنسبة للقناة اليت يسلكها الكالم ، فوظيفة اللّغة هي التواصل بني الناس 

وطريقة التبليغ وإرادة التأثري الفين ، وأخريا وظيفة اللّغة وهناك وظيفة مجالية ،فيأيت هنا دور األسلوب ) عباده 
  .) 1( ، فتكون الوظيفة إعالمية واملقصود ا نقل املعلومات) حمتوى الرسالة (من وجهة نظر املوضوع 

 هذه الوظائف باملخطط الذي" متام " ، ودعم )2( » هذَا بلَاغٌ «: والنص القرآين حيمل هذا البعد لقوله تعاىل 
متـام  " لوظائف اللّغة يف بعدها التواصلي ، كما رأينا يف الفصل األول وهذا يؤكد  إميـان  " جاكسون"وضعه 
  . بالبعد الوظيفي التواصلي للغة ، وهو الشق الثاين من الوظيفية ، ما دام هناك املعىن الوظيفي للبنية " حسان 
"  اإلمام اجلرجاين "  النحو والبالغة ، كما هي عند وبني هذه وتلك عالقة وطيدة تتجسد فيها العالقة بني      

فالبالغة العربية منذ البداية مل ختل من هذا البعد التواصلي الوظيفي ، ألن مرجعها الـنص املقـدس دائمـا ،    
 حديثا " متام"و..." اجلرجاين، الرماين ، اجلاحظ ، ابن جىن ، الفارسي : " والرسالة األزلية  وعلى هذا فأحباثهم 

فكلهم مل يغفلوا العالقة القائمة بني املبىن واملعىن ، وبشكل وظيفي وهنا يدخل كذلك البعد التداويل  الـذي  
وملـا  . يتجاوز السياق الداخلي للنص ، إىل السياق اخلارجي مبا فيه من اهتمام باحللقة التواصلية بني األطراف 

وموعظـة  )  احلوار اهلـادئ  ( عوة حبدود احلكمة كان هدف القرآن الدعوة والتشريع ، فإنه حدد منهاج الد
وأما جانب اجلدل فكان باحلجاج ، وهنا ) بالتذكري وضرب األمثال واألمر باملعروف والنهى عن املنكر( حسنة 

  :) 3(تظهر املعجزة القرآنية بنوعيها 
  ). السمع أو البصر ( وهي ما كان خرقا للعادة ،فيما يدرك باحلس  والعيان : حسية -أ
 )4() ومنها أسلوب الـدعوة هـذا   ( فهي مبثابة خطاب لعقل اإلنسان ، وتدرك  عن طريق العقل : عقلية -ب

وصـفا  :فقولـه  )5(» بأننا سنورد وصفا ألسلوب القرآن يف كل جانب من هذه اجلوانـب « ": متام "ويقول 
مما هو موجود ، وهـذه  لألسلوب على غرار أنصار املوضوعية ، أي وصف النص لغويا ، من خالل االنطالق 

 .حجة تدعم ما قيل سابقا من أن الوظيفي حيتوي الوصفي 

                                                
 . 247األصول دراسة ايبستملوجية ، ص : ينظر ، متام حسان  - 1
  .52: احلجر  -  2

 . 441البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان  - 3
 . 116، ص  1982 2دراسات يف علوم القرآن  ، دار شيهاب للطباعة والنشر ، ط : أمري عبد العزيز  - 4
 . 441البيان يف روائع القرآن، ص : متام حسان  - 5
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  :احلوار يف القرآن الكرمي-أوال
غاية احلوار القرآين رد العقل إىل التفكري املنظم اهلادئ ،وبيان فساد موقف اخلصم وقد يأيت على لسـان         

أن يقول قوال معينا بنص آية من -عليه الصالة والسالم  -أحد األنبياء ،أو رجل صاحل،أو بتوجيه قرآين إىل النيب
  : القرآن وأكثر ما يكون ذلك السرد على قول الكافرين أو موقفا غري منطقي ،ومن أغراض احلوار

  :التكذيب املباشر للدعوة -1
  » نحن مصلحونَوإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما  «: ومن ذلك قوله تعاىل 

  )1( » أَلَا إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ «: الرد  
أي ليس شأننا اإلفساد أبدا ؛ بل حنن حمصورون يف اإلصالح ، وال خنرج عنه ".  إِنما نحن مصلحونَ" وقوهلم 

للحصر  وباجلملـة االمسيـة املفيـدة الـدوام     " إمنا "  إىل غريه ، فهو من حصر املبتدأ يف اخلرب وأكدوا ذلك
أال االستفتاحية ، وأن وضمري الفصل، ( واالستمرار ،فرد عليهم سبحانه وتعاىل جبملة مؤكدة بأربع تأكيدات 

، كما يظهر هنا هدوء احلوار الذي ألبسه وأكسـبه  )2(مل يورد هذا املؤكد األخري" متام" لكن–) وتعريف اخلرب 
  .ال من حيث السمع أو املعىن وزنا وثق

  :قلب الدعوى -2
  .» يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا «: كما يف قوله تعاىل

؛أي إذا قالوا قـوال  )3(» ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم وهموا بِما لَم ينالُوا «: الرد 
  ،والكالم الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد،يف االستهزاء بالدين)عز منها األذلليخرجن األ(كقول أشياعهم 

،فـرد   )4(شيئا من ذلك ،جاءوا إليه حيلفون باهللا ما قالوا  -عليه الصالة والسالم-وبالرسول ،وإذا بلغ  النيب   
م ينالوا منه شيئا،ووظف هنا قوهلم و أم مهّوا بقتله، فل )*(عليهم دعواهم،و أضاف إىل ذلك أم كفروا بسبب 

وتظهر هنا وظيفة األداة يف مسار معىن -)5(،وعلى ما عطف عليه من أفعال "قالوا"على الفعل )لقد (أداة تأكيد
  .كل اجلملة ،وتوظيفها هنا بالغ األمهية يف إيصال املعىن وتأكيده 

                                                
  .12-11: البقرة  -   1
 .10، ص  1حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ، ج: أمحد الصاوي  - 2

  .74: التوبة  -  3
  . 344عبد الرمحان بن ناصر السعدي ، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان ،ص -  4
و عندما بلغ "خيرجن األعز منها األذل :"أوهلما اقتتال جهين و أنصاري ،و قول عبد اهللا األنصاري عندما تعود :لرتول هناك اختالف يف سبب ا  *

  256ص. 4ج .اخلرب حلف عبد اهللا نفيا اخلرب ،سيد قطب يف ضالل القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا
وهو الفتك برسول اهللا بعد العودة من غزوة تابوك إذ اتفق مخسة ) و مهوا مبا مل ينالوا:(ي و قرينة اللفظية يف اآلية جتعل سبب الرتول فيه شك ،و ه

يف ضالل :سيد قطب . عن راحلته إىل الواد ،لكن حذيفة انتبه لوجودهم فهربوا –صلى اهللا عليه و سلم  –عشر رجال منهم على دفع الرسول 
  .257-256، ص4القرآن  ، ج
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إدعاء يستلزم وجود رد وفقط ، وأين  اآلية ليبني أن هناك(هنا إىل جمرد وصف األسلوب " متام"ولو عمد       
مبعرفة سبب احللف ومنت الرد وفحواه ،مل يكن كل هذا إال مبعرفة سبب نزول السورة ملا يورثه مـن  " ولنا"له

إدراك املعىن املقصود من اآلية كي ال يقع الباحث أو املفسر يف اللبس ، كما أنه قوي يف فهم معـاين القـرآن   
  . ) 1(باملسبب  فالعلم بالسبب يورث العلم

وما يقتضيه التحليل الوظيفي لألسلوب ، يتجاوز الوصف إىل املالبسات والظروف احمليطة بالقول والسـياق       
) وظيفة لقد(إىل كتب التفسري ، وربط السياق الداخلي باخلارجي  -طبعا–، والعودة "االستقراء:"و يقوم على 

  .السياقني معا لتكون بذلك أسلوبيته وظيفية ال فردية ،وال تعبريية داخل البنية اللّغوية لآلية فهو بذلك يترصد
  : التعليق على قول اخلصم -3

  »   يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتابا من السماِء «: ومن ذلك قوله تعاىل
أي طلبـوا  (لقد سأل اليهود  )2( » وا أَرِنا اللَّه جهرةًفَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُ «: الرد 

  عليه –أن يرتل عليهم كتابا من السماء ،مجلة كما أنزل على موسى  –صلى اهللا عليه و سلم –من رسول اهللا 
  . أي طلبوا املستحيل )3()تعنتا وعنادا ؛لذا مل يبلغهم مرادهم، ولو كان سؤاهلم طلب إرشاد ألجيبوا –السالم 

  :اإلنكار على اخلصم  -4
  .» ويقُولُ الْإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حيا «: حنو قوله تعاىل 

ويأيت احلوار القرآين بتذكري املنكرين )4( » أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شـيئًا  «: الرد
أة األوىل بواسطة اإلنكار أيضا ، وأا كانت ال شيء فأيهما أهون على اهللا، وملا كـان اإلميـان   للبعث بالنش

ال معرفة بالعقل ،ألن الغيب ال يبىن على مقدمات حسية ،لـذا مل يسـتطع الكفـار      ) إميان بالقلب(بالغيب 
  .التصديق

  :السخريــــة-5
  » عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديداوقَالُوا أَئذَا كُنا  «: كما يف قوله تعاىل 

يتساءلون هنا عمـا إذا    )5(» قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديدا  أَو خلْقًا مما يكْبر في صدورِكُم «: الرد 
أن اهللا قادر على بعثكم كانت أجسادهم البالية تبعث من جديد ،فتشككوا يف البعث ،فقال هلم و رد عليهم ب

  )6( .كيفما كنتم 

                                                
 . 80 – 77دراسات يف علوم القرآن ، ص : أمري عبد العزيز - 1
  .153:النساء  -   2

 .255حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني،ص:امحد الصاوي : 3
  .77-76: مرمي  -   4
  .51ــ49: اإلسراء  -   5
 .445ــ442ص،البيان يف روائع القرآن:متام حسان - 6
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   :الوعيــــد-6
  »  ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين «: قال تعاىل 

لَو يعلَم الَّذين كَفَروا حين لَا يكُفُّونَ عن وجوههِم النار ولَا عـن ظُهـورِهم ولَـا هـم     « : الرد 
ونَيرصم .   )1( » نتساءل الكفار بشيء من التحدي عن وقت القيامة فرد عليهم القرآن الكرمي بكيفية عذا

من إفادة التعميم ،ما يفهم منه شدة العذاب وفـزع  " لو"جاعال الوعيد ردا على التحدي ،ويف حذف جواب 
 .املعذبني، مث أضاف إىل ذلك ردا عن السؤال

  :)2(االعتــذار -7
  » ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه« : يف قوله تعاىل  كما
  .)3( » إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد «: الرد 

 كذب الكافرون بالرسالة واقترح الكفار على رسول اهللا آيات عينوها ،وجيعلون ذلك القول عذرا هلم يف عدم
واحلال أنه منذر، ليس له من األمر شيء وما هو إال داع يدعو –عليه الصالة والسالم –اإلجابة على الرسول 

  .)4(إىل اهلدى شأنه يف ذلك شأن بقية الرسل ، ومعه من األدلة ،ما يدل على صحة ما معه من اهلدى 
  :التنـزيه-8

لرحمنِ قَالُوا ومـا الـرحمن أَنسـجد لمـا تأْمرنـا      وإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا ل «: كما يف قوله تعاىل 
  .»  وزادهم نفُورا

طلب من الكفار .)5(» تبارك الَّذي جعلَ في السماِء بروجا وجعلَ فيها سراجا وقَمرا منِيرا «: الرد 
بالرمحن ،فكان الرد عليهم أن يف عدم معرفتهم بـه اعتـراف   السجود للرمحن فتجاهلوا أم يعرفون املقصود 

  . بالعمى و عدم اإلدراك
  :)6(الدعاء -9

  » وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ «: كما يف قوله تعاىل 
  )7( » يشاُء غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف «: الرد 

                                                
  .39-38: نبياء األ -   1
 ..447-446ص،البيان يف روائع القرآن:متام حسان - 2
  .07: الرعد  -   3
 .414:ص،تيسري الكرمي الرمحان يف تفيسر كالم املنان : عبد الرمحان بن ناصر السعدي- 4
  .61-60: الفرقان  -   5
 .449ص،البيان يف روائع القرآن : متام حسان - 6

  .64: املائدة  - 7
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والرد كان بالدعاء عليهم، جبنس مغاالم فجازاهم .إذ وصفوا بأن يد اهللا مغلولة على اخلري و اإلحسان و الرب 
بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم فكانوا أخبس الناس وأقلهم إحسانا فأبعدهم عن رمحته اليت وسعت كـل  

  . )1(شيء 
  :تعدد أنواع الرد  -10

  » أَم يقُولُونَ افْتراه« : تعاىل كما يف قوله 
  . » قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صادقين «:تعجيز-:الردود

  )2( »بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه  «: تعليق -
وكان الرد أن أعجزهم )باالفتراء الكذب( تعددت وجهات نظر الكافرين فيما خيص القرآن ،فمنهم من قال  -

  .وأخرسهم بأن يأتوا مبثله
وكذلك التعليق، فهذا التنويع يثري املعىن و يزيد األسلوب مجاال وحيوية ،مبـا يضـيفه مـن انتقـال مـن      

  ).تعجيز،تعليق قلب للدعوة(
  :ري وضرب املثل واألمر باملعروف التذك -ثانيا 

التذكري هنا يف القرآن الكـرمي    ووسيلة ) ينشط الذاكرة ،ويربط االنتباه مبذكور أو معهود معني (  التذكري-1
   –فيه كل الوسائل املوصلة إىل الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدل باليت هي أحسن  -

عليه الصالة والسالم  –لتذكري بذات اهللا ، أو بنعمه ، أو أمرا من النيب ا: ومن شواهد التذكري يف القرآن الكرمي 
وهنا أمر للرسول   )3( » وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين «: حنو قوله تعاىل  –أن يذكر بالقرآن  –
  .للتذكري بالقرآن –عليه الصالة والسالم  –
الظاهرة ، إذ يتخذها وسيلة للدعوة والتهذيب والزراية بأعمال الـذين   القرآن ثري ذه: ضرب املثل  – 2

...)  كالتشبيه العـادي  ( أو قوليا ) خلق الرسول (كفروا ويعد اليوم من أجنح وسائل التربية وقد يكون عمليا 
  :وقد تعددت صوره 

  . ضرب اهللا مثال كذا وكذا هل يستويان ؟ أو حنو ذلك  :الصورة األوىل  -
ضرب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا فَهـو  « : تعاىل قال 

   )4( » ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
  :  )5(ب اهللا مثال لكذا كذا ضر:  الصورة الثانية-

                                                
 .414ص،تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان : رمحان بن ناصر السعدي عبد ال - 1
  .39-38: يونس  -   2
  .55: الذاريات  -   3
  .75: النحل  -   4
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ضرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا تحـت عبـدينِ مـن    « : قال تعاىل 
  )1( » النار مع الداخلينعبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيلَ ادخلَا 

  : مثل كذا كمثل كذا :  الصورة الثالثة-
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنـورِهم    «:كما يف قوله تعاىل

  )2(  »وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ 
  :مثل كذا ككذا :  الرابعةالصورة -

  )3( »ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ ما لَها من قَرار« : قال تعاىل
  :أمثل كذا ككذا = مثل كذا ككذا :  الصورة اخلامسة-

فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ َآسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ «: قال تعاىل 
   ـركُـلِّ الثَّم ـنا ميهف ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع ات

الخ وه نكَم هِمبر نةٌ مرفغماويمماًء حقُوا مسارِ وي النف 4( » د (  
  : كذا كمثل كذا :  الصورة السادسة -

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَـاثُر فـي الْـأَموالِ    « : قال تعاىل 
 بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَووهاتبن 5( » الْكُفَّار(  

  : صفة كذا = مثل كذا : الصورة السابعة -
مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها دائـم وظلُّهـا تلْـك    « : قال تعاىل 

الن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبع6( »ار(  
خذ الْعفْو وأْمـر بِـالْعرف   « : وأوضح ما ميثل ذلك قوله تعاىل:  األمر باملعروف والنهى عن املنكر – 3

ينلاهنِ الْجع رِضأَعقد حقق بالعرف يف هذه اآلية العفو واإلعراض  عن اجلاهلني ، وميكن اعتبارمها  )7( » و
يقال للعرف املعروف وهو ما تعارف الناس على حسـنه  « ، )8(ا اعتبارمها قرينتني شرحتا املقصود بالعرف هن

                                                
  .10: التحرمي  -   1
  .17: البقرة  -  2
  .26: إبراهيم  -   3
 . 15 :حممد  - 4

  .20: احلديد  -   5
  .35: الرعد  -   6
ضد اجلهل أي خذ ما عفاك من أفعال الناس وأخالقهم وما أتى منهم، وتسهيل من غري تكلف ، أما " خذ العفو:"املقصود بـ 199األعراف  -   7

دار املصحف ، مطبعة عبد الرمحان  – حتقيق وتعليق حممد مرسي عامر. تفسري الكشاف . ري شالزخم. املعروف واجلميل من األفعال : العرف 
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الذي تعارفوا على إنكاره  وكأن العرف قانون للتعامل اإلسالمي ، عند غياب التشريع لـذا   وهو ضد املنكر
  أمرنا اهللا 

  )1(»  جلعل املعروف قرينا للكثري من تصريفنا للعالقات االجتماعية  –عز وجل  –
  :  احلجاج -ثالثـــا 

) النـاس أمجعـني  ( يف القرآن الذي حياطب به البشـر   –عليه الصالة والسالم -تتمثل معجزة الرسول      
إلقناعهم بالتخلي عن معتقدام  واإلميان باملعتقد اجلديد ،وقد تعددت مظاهر هذا اإلقناع يف القرآن ، فهـو  

سباب الرتول ميكن  اعتبـار القـرآن خطابـا    وأ"الكتاب " إقناع مبين أساسا على اللّغة وبالعودة إىل مضمون
  .     )2(ويقدم احلجج ملستويات خمتلفة ) علنية كانت أو ضمنية(حجاجيا ؛ إذ جاء  ردا على خطابات 

إن احلديث عن احلجاج يؤدي إىل البحث عن العالقة ما بني البالغة العربية ، ونظرية االتصال القائم على      
؛فاحلجاج خطابة تستهدف استمالة عقل املتلقي ، والتأثري يف  argumentationج واحلجا  argument   احلجة

بفضل التعدد واالختالف ) وهي خطابة شاعت يف الثقافة الغربية املعاصرة (  persuasionسلوكه ، أي اإلقناع 
الستمالة ؛ إذ وا"خطاب التأثري" "حد اخلطاب"يف سياق من احلرية ، ال يسمح باستخدام السياق، فكان البديل 

بأن نطلق على القرن العشرين قرن الترويج ، والدعاية ومن مث أمهية هذا اخلطاب دراسة  حتليل "بريملان "يقول
 –اخلطبة ( التقنيات اليت  يستخدمها يف استمالة املتلقي وإقناعه ، وكانت اخلطابة العربية أحد النصني األدبيني 

كان ذو طبيعة خطابية ، )أي القرآن الكرمي ( غة العربية، أما النص الثالث اللذين دارت حوهلما البال)  القصيدة 
قد  يؤول احلوار يف بعـض صـوره  إىل    )3()احلجة للفت االنتباه واإلقناع( وخطابية جدلية على حنو خاص  

  :واحلجة ما بني الدليل " متام حسان" االعتماد على احلجة والدليل باعتباره طريقا من طرق الدعوة  ، ويفرق
قد يساق من خالل املطالبة بالنظر يف الظواهر الكونية ،ففي وجودها دليل على موجودها ، وعلى  :فالدليل  -

  .-"اجلاحظ" أي دليل النصبة كما هو عند –نعم سخرها لإلنسان 
حيـتكم إىل   ، والدليل اخلطايب ، لكن النص القرآين ال )∗(فهي تتراوح ما بني الدليل املنطقي :  أما احلجة - 

  ) . التعدد(أسلوب واحد بعينه  ويشبهه  حبدائق ذات جة من األساليب اليت ال تنتهي 
باالستفهام   .( فال أسلوب له إال ما يناسب املقام،فللمستدل أن يعرب عنه) غري صوري ( :أما الدليل اخلطايب  -

ني يف الربط بني البالغة الغربية ونظريـة  ففكرة مقتضى احلال إذن هي اليت يعول عليها بعض الباحث –) اخلرب 
االتصال األديب وهنا جنعل هذه الفكرة املعول عليها يف التأكيد على أمهية هذا العنصـر بالنسـبة لألسـلوبية    

  . الوظيفية

                                                
  463ــ459، ص املرجع نفسه- 1
 .333، ص12جلزائر ،العدد البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي  سورة النمل منوذجا  ، جملة اللّغة واألدب ا: ينظر، احلواسي مسعودي  - 2
  .8 – 7ص  ،2000البالغة واإلتصال ، دار غريب القاهرة ط : مجيل عبد ايد  - 3
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  -تعـاىل –أن الدعوة باملوعظة احلسنة حني أمر اهللا " متام " وكما يرى ) الدليل اخلطايب ( ومن شواهد        
شاء أن يكون اجلدال باليت هي أحسن ، ولفظ أحسن  ال يدل على صفة مشبهة؛ إمنا يدل على املقارنة بذلك 

حبسن املوعظة ، بتفضيل حسن على حسن ، ليكون أفضلهما هو األحسن مما يقي اجلدال من أن يكون منـربا  
و خلق :"قوله تعاىل   -دليلال -ومن شواهد النوع األول )1() فاملقام يفرض ذلك ( للعداوة  ومقاومة الدعوة 

أَفَلَـم  « : قوله تعاىل : ومن ذلك : ومن شواهد الدعوة إىل التأمل ، الكثري  )2( " كل شيء وقدره تقديرا
ار بصيِسيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو َآذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَ

  . )3(»ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 
فهو حتريض على السري ليشاهدوا آثار ) أغفلوا فلم يسريوا  ( اهلمزة  داخلة على حمذوف ، والفاء عاطفة عليه 

  م ، من قبلهم من الكفار ليعتربوا ، فصربهم وعدمه سيان ، فاخللل ليس يف حواسهم الظاهرية إمنـا يف قلـو
  . ) 4(وامكوا يف الشهوات وعدم إذعام للحق ألن عمى القلوب هو الضار

  : شواهد احملاججة 
تراعى فيه أصـول  (ذكر فيما سبق أن الدليل العقلي  ال يعد منطقيا باملعىن الدقيق ، إال أن يكون صوريا      

عقل ، فإنه عندئذ يقع يف عداد األدلة أما إذا مل يتحقق له شيء من ذلك ، وظل خياطب ال) االستدالل املنطقي 
اخلطابية ، وليس الدليل اخلطايب أقل شأن إال ألنه هو التفكري نفسه خياطب العقل حينا والعاطفة حينا آخـر ،  
واألدلة القرآنية مجيعها ختاطب العقل ، وإن مل تعمم على أساس املسلمات العقلية وفيما يلي شواهد من األدلة 

  :  )5(الذكر القرآنية السابقة 
أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى  أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى  ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق « : قال تعاىل 

)  6(»مـوتى فَسوى فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَـى أَنْ يحيِـي الْ  

  : ولنربط ما سبق من أسلوب الدعوة يف القرآن بالوجهة الوظيفية  اليت تعتمد على ثالثة أبعاد 
..)  املوعظة احلسنة، األمر باملعروف، والرد حبسب املوقف( إذ حدث تنويع يف جماالت القول : جمال القول –أ 

ثريا على تركيبة النص ، اجلملة حنويا مما يعود بـاألثر  ويترتب على هذا التوسيع نتائج لغوية ، فاال ميارس تأ
 . على البعد التواصلي 

                                                
  .470ــ463يف روائع القرآن،ص، البيان:ينظر، متام حسان – 1
2   -  جامع البيان يف تأويل آ ي القرآن. األشياء كلها خلقها وملكها فسواها ملا يصلح له، فال خلل فيه أنظر خمتصر التفسري الطربي .2: الفرقان، 

  .150ص  . تفسري اجلاللني حاشية الصاوي على : أمحد الصاوي. ، وهناك من قال أنه عدله تعديال بأن جعله على شكل حسن  107ص 
  .46:احلج  – 3

  .105 – 104ص  ،3،جحاشية الصاوي على تفسري اجلاللني: أمحد الصاوي  - 4
  .488ــــ-470البيان يف روائع القرآن،ص  :ينظر، متام حسان   5-

ينظر التفس كان نطفة . ادة ، فهذا املنكر قد حسابه هذا باطل ، ظنه بأنه يترك مهال ال يؤمر وال ينهى ، و ال يكلف بعب  40 – 36  القيامة -6
  .504ص   ، 2ج   جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،: ينظر ،  الطربي . فعلقة فسواه بشرا ناطقا سويا 
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فنلمسها يف درجة التوسيع والتحول الكيفي املاثلة يف العمل ، وهي تتوقف على مقاصد : أما كيفية القول : ب 
  . الرسالة ، كتنوع الصور اليت رأيناها للمثل وأغراض احلوار  

توظيف عناصر اللّغة يف موقـف   ( ظهر من خالل اختيار مناذج وتراكيب لغوية معينة ي: أما طابع املقال  –ج 
كالتنويع الذي رأيناه سابقا يف الرد إذ تراوح بني التعجيز والتنــزيه   )  معني ودرجة املوافقة بني املبىن واملعىن 

  . والرد 
واحي مجيعا ، بشكل أو بآخر قاصدا إىل ركز يف حتليله ألسلوب الدعوى يف القرآن على هذه الن" فتمام "     

والذي من خالله يـدخل  )  احلجاج ( أم ال ، وأهم من هذا إقحامه عنصر احملاججة ) الوظيفي (هذا التحليل 
نظرية  االتصال يف البحث األسلويب والوظيفي منه  على وجه اخلصوص ، والذي يعد من قواعـد وأصـول   

  .د التداويلاألسلوبية الوظيفية ، ويظهر هنا البع
، من قول مث الرد عليه  ، فيها من سياق املوقف، ما جيعـل  "متام "ويالحظ يف بعض النماذج اليت اختارها      

وذلك تركيزا على سياق املوقـف  ) مالبسات (يبتعد عن سياق املوقف الواقع العمل حلظة ) السامع ( القارئ 
باتا للعالقة بني اللّغة وما حتمله من مضامني ، أو الصـيغة  أو النص ككل وذلك إث) اآليات ( الذي ختلفه اآلية 

ولنا عودة إىل  –يترصد السياقني األكرب واألصغر " متام" الشكلية اليت تعكسها يف املقام ، باإلضافة إىل هذا فإن
   –هذه النقطة الحقا

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   من املقاصد األسلوبية للقرآن:  املبحـــث الســـادس
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يقوم على حتليل األسلوب ، ) أي الدراسة اللّغوية احلديثة ( املقصود باألسلوبيات ، فرع من اللسانيات        
.  واألسلوب اختيار استعمال إحدى الطرق املمكنة للتعبري ،حني تكون مثل هذه الطرق صاحلا ألداء معىن معني

م يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف بأنه عل:"يوافق القدماء حينما عرفوا البيان " متام"وهذا ما جعل 
املعىن الواحد ليترك املعىن غري مقيد ،  أي االجتاه إىل ( فاالختالف هو جتاوز متام اللفظ " ووضوح الداللة عليه

 ). التركيب  ، ويتتبع هذه القضية من خالل فهمه للمعىن
املعىن فإن املعىن هو األساس الذي مت حبسبه تشـقيق  إذا كان موضوع البالغة هو العالقة بني األسلوب و       

وظيفي ( املعىن ، وإعطاء كل شق منه ما يوصل إليه من األساليب اللّغوية وتشقيق هذا املعىن إىل ثالثة أضرب 
  " .اجلرجاين" وسبق أن رأينا هذا التشقيق نفسه لدى عبد القاهر)  معجمي ، معىن املقام 

فاملعىن  الوظيفي النحوي معىن األبواب النحويـة  : إليه من األساليب اللّغوية  وإعطاء كل شق منه  ما يوصل
كالبنية الصرفية :كالعالمة اإلعرابية ونغمة الكالم ، أو صرفية : كالفاعل  فاملعاين الوظيفية حترسها قرائن صوتية

ظائف تكشف عنها القرائن أو هي كالتضام والرتبة ، فاألبواب النحوية و: واملطابقة والربط واألداة، أو تركيبية 
  . )1(معان وظيفية للقرائن املستمدة من األصوات والصرف واملاثلة يف التركيب والسياق 

وهذه الفكرة هي عني ما رأيناه يف منهج التحليل الوظيفي لألسلوب ؛إذ على البحوث التركيبية اليت تعـىن   -
ا مبا يستخلص من املالحظة املتأنية للقـيم الصـوتية   بالوصف التفصيلي لألسلوب ، أن توازن نتائجها وتقار

  . والصرفية للنصوص املدروسة ؛إذ النحو ما هو إال تراكم تركييب هلذه املستويات ، وتوظيف حملصلتها األخرية 
وأن سر األسلوب ال يكمن يف سيطرة عنصر ما على غريه ، بل يأخذ يف االعتبار العالقات القائمـة بـني    -

ويضيف أن  –قد تتغري يف عالقته بنظام آخر )داللة خاصة (مع التذكري أن أي عنصر له داللته.زاء خمتلف األج
  :هذا املعىن الوظيفي بصوره الثالث 

  .خاضع للتعقيد والضبط :معىن اجلزء التحليلي  -أ
  . سبق لنا أن تكلمنا عليه :املعىن املعجمي  -ب
وجيعل هذه النقطة متكئا  )2(ناصر االجتماعية اليت يتكون منها املقام التام أو الشامل للع: أما املعىن املقامي -ج

ليخـرج   –النحو واملعاين  –مل حياول أحد أن ميزج العلمني باآلخر :" لنقد التراث البالغي العريب ، إذ يقول 
 األبـواب  منهما بدراسة حنوية تعىن بالتركيب ، كما تعىن بالتحليل ، وختتص مبعاين اجلمل  كما ختتص مبعاين

الفرعية اليت يف داخل اجلمل ، وذا السبب مل تقم علوم البالغة يف أية مرحلة من مراحل تارخيها الطويل بدور 
والبديل هو االعتراف بأن .  )3(" املنهج النقدي األديب املتكامل ؛ ألا مل تتخط النقد الشكلي إىل نقد املضمون 

ا بثقافة الشعب وهذه الثقافة يف مجلتها ميكن حتليلها بواسطة حصر أنواع اللّغة ظاهرة اجتماعية ، وشدة ارتباطه

                                                
  .291 – 279، ص )النحو ، فقه ، بالغة (األصول دراسة ابستمولوجية : متام حسان  ،ينظر - 1
  . 292املرجع نفسه، ص  - 2
  .336ص  ،اللّغة العربية معناها ومبناها : ، متام حسان ينظر - 3
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وذا املعىن يصبح للعلم اجلديد الذي يأيت من امتزاج ) املقام عند العرب القدماء ( املواقف االجتماعية املختلفة 
يناط بكل مجلة مـن   النحو واملعاين مضمون ، ألنه يصيح شديد االرتباط مبعاين اجلمل ومواطن استعماهلا وما

  . )1(معىن 
بتفطنهم لفكرة املقام  لكن  –على حد تعبريه–فبالرغم من اعترافه هنا للبلغاء ، يف إطار  شكلية البالغة       

  .يرد ذلك بالنقد الذي رأيناه سابقا ، واملتمثل يف أن مفهوم املقام لديهم سكونيا
، ومع ذلك فال يكاد خيتلف عن مفهوم املعـىن  "فريث" عند منتزع من نظرية السياق" متام" ومفهوم املعىن عند

  .على وجه اخلصوص " اجلر جاين" كما هو لدى
والسبب يف إدراج هذا العنصر يف هذا  املبحث ، ألن احلديث فيه سيكون عن طرق التعبري  املوصلة إىل       
طريقة دون غريها ، جيعل العنصر املختـار  وهذا يستلزم مطابقة املقال للمقام ،كما أن اختيار )املقصود( املعىن 

مؤشرا أسلوبيا ، ألن رؤية العناصر اليت اختريت يف كل حالة وتركيب وأسلوب ، متكن من مالحظة درجـة  
التوفيق يف توظيفها وعدمه ، وذلك أن هناك عددا من املبادئ اليت ميكن بواسطتها  التعبري عن املعىن وليس هذا 

، إمنا كل صورة منها تنطوي على مقصد معني ، ما دام هناك مـتكلم ومسـتمع    من باب اإلسراف اللّغوي 
وهذا الطرح تدعيم لفكرته السابقة  –فاللّغة شركة بينهما تفهم يف نطاق عرف مشترك ، مث يف حدود ذوق عام 

  واليت تثبت بأن اللّغة ظاهرة اجتماعية ، فعملية التواصل ال تتم إال داخل هذا احليز االجتماعي
حني ربط الصوت بالغرض وبالقوم ؛ألن املقاصد األسـلوبية  " ابن جىن" وهذا البعد التواصلي قد أشار إليه– 

  .  -تنطلق من الغرض الذي ميكن أن يتحقق أثناء عملية التواصل
 فإذا حدث وأن تناسبت األذواق الفردية ، ردها هذا الذوق العام إىل بساط مشترك تنكسر به حدة التباين       

باعتبارها قامسا مشتركا ) الفهم و اإلفهام ( فيتحقق التفاهم املنشود و االهتمام بالوسائل اليت تضمن التواصل 
 البعد التواصلي العادي  " اجلاحظ" على غرار" متام"أعظم بني كل مستويات التعبري و طرقه ، و بذلك يصيب 

روالن ) " املؤلـف ( من أعلنوا موت الكاتـب  ينكر موقف " متام"و الفين ، بذكره خاصة مصطلح الذوق ،و 
فالنص عنده تراث من تركة املؤلف ال يثبت لنفسه حق االستمتاع ا ، إال بعد إثبات صلته بـاملورث   " بارت

  . فالذوق العام دليل إثبات الصلة بني القارئ و صاحب النص فيبقى الذوق الفردي حمل تصرف القارئ 
وحدود ذوق عام ، لكن " عرفية االستعمال " شئ النص و قارئه يلتزم بشرط و املغزى من كل هذا أن من    

له احلق يف أن يلقى على النص ظال من ذوقه اخلاص،  ووسيلة ذلك حتميل أمناط التركيب عبء هذه املقاصد 
ه و قراءته األسلوبية الفردية ، و من هنا يستطيع الناقد أن يولد نصا آخر انطالقا من النص املنقود و يرتاح فهم

  ).2(للنص ، أو املشاركة يف بناء معىن النص 
وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق ويوم يقُـولُ كُـن    «:و ميكن التمثيل  لذلك بقوله تعاىل
                                                

 . 337ص   ،اللّغة العربية معناها ومبناها : متام حسان  - 1
  ..490-489البيان يف روائع القرآن،ص: ينظر ، متام – 2
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  الْغ مـالـورِ عي الصف فَخني موي لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي     ـيمكالْح ـوهو ةادـهالشـبِ وي     
بِير1(» الْخ(.  

من الناحية التركيبية احملـض صـاحل ألن   ) يوم( و ظرفني بلفظ " مبتدأ و خرب " يوجد يف اآلية مجلتني امسيتني 
احل ، وص" كن " أنه خلقهن باحلق ، وكان خلقهن يوم يقول : و حصل املعىن " خلق"بالفعل " يوم يقوم"يتعلق 

جيعل ) عام وفردي ( أيضا من الناحية التركيبية ، ولكن التكوين الديين والعقلي يضاف إليهما الذوق اللّغوي 
  : الظرف معلقا على النحو اآليت

فإن قوله من حيث يصحبه مباشرة خلق ما أراد له أن " كن " أي أنه إذا قال : يوم يقول كن فيكون قوله احلق 
صل من استغالل العالقات ما بني التركيب يف فهم املعىن ومن عالقات سياقية وكـذا  وهذا التعليق حا. يكون 

  . اإلحساس والذوق 
البد من إيراد بعض هذه املقاصد ، وما يستعان به مـن وسـائل   " باملقاصد األسلوبية " ولكي يتبني املقصود 

  : للوصول أليه ومن ذلك 
  : منها  ويوصل إل هذا املقصد بوسائل:  التعميم -أوال 

مل يكـن امسهـا   .)2(»  قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها« :كما يف قوله تعاىل:املوصول -1
  .مهما، بقدر ما كان حكم الظهار هو املهم 

ا فإذا وقعت  النكرة يف سياق النفي ، كانت إفادا التعميم أشد وأمشل وأشهر ما يكون ذلك م: التنكري -2
لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من  «:يضيفه اسم ال النافية للجنس من معىن ،ومن ذلك قوله تعاىل

  )3(»الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَها 
  . دين من أنواع اإلكراه مجيعا  وليس للعروة الوثقى من أنواع االنفصام شيء فليس يف ال

أَم  «:ومن ذلك قولـه تعـاىل  "ا ذَإِ" أو " نْإِ"الشرط مبنىي على معىن العموم، إال أن يكون بلفظ :الشرط-3
دبتي نملُ وقَب نى موسلَ مئا سكَم ولَكُمسأَلُوا رسونَ أَنْ ترِيدـلَّ    تض فَقَـد ـانبِالْإِيم لِ الْكُفْر

  .  )5(أي كل من يتبدل  )4(»   سواَء السبِيلِ

                                                
1   - ائما باحلق و احلكمة و حني يقول لشيء كن و املعىن أنه خلق السموات و األرض ق أمبتد: خرب مقدم ، و قوله احلق : يوم يقول  73: األنعام

  . 74، ص 1الكشاف، جتفسري  :الزخمشري .فيكون ذلك الشيء قوله احلق  احلكمة عن موعظة و صواب  
 .  1: اادلة  -2

وعرف الرشد من الغي         أي ال إكراه يف الدين لعدم احلاجة إليه ، ألن الدين القومي قد ظهرت أعالمه للعقول ، وتبني أمره.  256: البقرة  – 3
تيسري الكرمي : بن ناصر السعدي . عبد الرمحان.   أي الدين القومي الذي ثبتت قواعده وكان التمسك به على ثقة من أمره) بالعروة الوثقى ( 

 111الرمحان يف تفسري كالم املنان ، ص 
4  -  108البقرة . 
 .296 – 490: ص . البيان يف روائع القرآن : ينظر، متام حسان  - 5
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  :ويكون يف القرآن بوسائل متعددة منها :  )1∗( التوكيد –ثانيا 
ية قليل يف وهذا النوع بصورته النحو) 1(»إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما :"ومن ذلك قوله تعاىل) 2∗(التوكيد اللفظي-1

  ).اإليقاع بالتكرار(ورأيناه يف مبحث سابق –القرآن 
  :وهو وارد يف األمساء واألفعال ومن ذلك قوله تعال) هو ال غريه(يأيت إلفادة معىن  :)3∗(التوكيد املعنوي-2
  .أي لقد اكربوا أنفسهم بأنفسهم)  2(»استكْبروا في أَنفُِسهِمقد لَ« 
أو زيادة تاء االفتعال عليه ،فزيـادة  :كتضعيف عني الثالثي ،زيادة مهزة يف أوله : رفالتوكيد بزيادة احل- 3

  ".املبىن تدل على زيادة يف املعىن
أي والقرآن ايد عجبوا، وميكن القول بنيابة .)3(» ق والْقُرَآن الْمجِيد  بلْ عجِبوا «: ومن ذلك قوله تعاىل 

  .تتعني املقاصد األسلوبية ،من تقرير املؤكد يف نفس السامع وإزالة الشك،فمن خالل التوكيد "قد"عن"بل"
جمهـول   أن املبتدأ معلوم للمتكلم والسـامع، واخلـرب  ) بني املبتدأ واخلرب(سبب التقدمي يف النحو: التقدمي- 4

  .الفرق ما بني اجلملتني االمسية والفعلية، هو فرق تقدمي وتأخري اللسامع، وكذ
أن النتيجة ذاا ،وذلك "متام"الغيني ،وضع التقدمي بسبب االهتمام موضع العلم واجلهل ،ويقولكما يف عرف الب

أَئفْكًا َآلهةً دونَ اللَّه  «: بأن التقدمي نوع من التأكيد، ومن ذلك قوله تعاىل -يتحدث" متام" –اعتدادا منا 
تريدون آهلة دون اهللا إفكا ،وهذا التقدمي ألجل :ل ألن األص" آهلة"يقدم على مفعول به ) أئفكا( )4(» ترِيدونَ

  .التقبيح عليهم على إفك وباطل 
  :هو تأكيد بنفي الغري وإثبات احلكم للموضوع ويكون إما :القصر-5
  ).إال+ما/ إال +ال( -إال-و:حبرف النفي  :صراحة -أ

) مـا (أصلها للتأكيد،وأن زيادةيف " إن"أوهلما أن :والسبب يف جعل إمنا للتأكيد من جهتني "إمنا":ضمنا -ب
زيادة يف املبىن  وبالضرورة تكون زيادة يف املعىن إمنا فيها  إشارة إىل تفرد االسم باالتصاف باخلرب ،وال يكـون  

                                                
تقرير املؤكد،يف نفس السامع ومتكينه يف نفسه من الشبهة :تكرير يراد به تثبيت أمر املكرر يف نفس السامع وفائدة اللفظي)التأكيد ( التوكيد- ∗1
ع إحتمال أن يكون يف رف) بـ نفس عني( إذن فائدته الداللة على اإلحاطة والشمول ،وفائدة التوكيد)بكل ،مجيع،وعامة :(يكون:واملعنوي.فيه

  233-231ص.جامع الدروس العربية :  ينظر مصطفى غال ييين..إثبات احلكم لالثنني املؤكدين معا ) كال، كلتا(الكالم جمازا،أو نسيان، أما 
  .باب التوكيد اللفظي وال يعد " الربط بإعادة اللفظ "من وجهة النظر النحوية ،يف باب ) التأكيد اللفظي(ن إعادة اللفظ أوسع جماال من إ-  2∗

 . 496ص ،البيان يف روائع القرآن :متام حسان
1  - 26:الواقعة . 
أما )أما الفعل فإنه يؤكد مبصدر إلبعاد ااز (ال يعد التوكيد باملصدر من قبيل التوكيد املعنوي ،وإن اتفق يف عموم املعىن :التوكيد املعنوي-3∗

البيان يف :متام حسان ) .جاء زيد هو وأبوه (كن عدل عن ذلك ،ألن الضمري أحيانا يفيد العطف حنو فاألصل أن تؤكد بضمري منفصل ،ل: ءاألمسا
  .497روائع القرآن، ص

2   – 21: الفرقان. 
3   – 2-1: ق . 
4  - 86:الصافات .  
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هذا يف إن اليت تقيد وتؤكد إسناد خربها إىل امسها ومعىن القصر يف احلالتني اختصاص أحد العنصرين دون غريه 
ومـا  «: قولـه تعـاىل   : ومن شواهد ذلك من القرآن الكرمي) 1(النسبة بينه وبني اآلخرباآلخر ،ومن مث تأكيد 
مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخ2(» ي.(  

  ".إال+ال " )3(»لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا «: وقوله تعاىل
  إمنا )4(» إِنما نحن مستهزِئُونَ «: وقوله تعاىل 
وقـد  ) أقبل حممد ال خالد(فهناك قصر حبرف العطف حنو ....) إن ،إمنا( أدوات القصر السابقة باإلضافة إىل

أما القصر بـالعطف  ) وحممد أكرمت()5 ( ُ»إِياك نعبد وإِياك نستعين«يكون بتقدمي ما حقه التأخري حنو 
بالتقدمي فقد يكون لغري إنكار ،أو دفـع  أما القصر . تثبت بعضا منها وتنفي بعضا ) أمور(فيكون بني أمرين 

هو ال نفسه (وقد جيهل املخاطب األمر حنو ) وقد يكون السامع ال ينكر األمر ( إلرادة ختصيص املتقدم باحلكم
وقد يكون لغرض  التوجيه والتعليم  –أي وال يستطيع أن خيص نفسه بنصر وال ابنه يزجر )ينصر وال ابنه يزجر
، وقد يكون التقدمي لغري إرادة القصر، بل رد االهتمـام خبـالف   ) 6(» ربك فَكَبرو«: كما يف قوله تعاىل

ليست اهلداية مقصورة على  )7(» ونوحا هدينا من قَبل«: الذي ال يكون إال للقصر  مثل . االستثناء املفرغ
  ).8(نوح فقط

  .وال النافية للجنس –أن -)∗(بإن) النواسخ: (النسخ-6
  )9(»إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيٌء في الْأَرضِ ولَا في السماِء«: تعاىل هومن شواهد ذلك، قول

نالحظ ما يف لفظ شيء من معىن العموم ،فدخوهلا على اجلملة زادها تأكيدا ويتضح الفرق بني هذه اجلملة عند 
  .د املعىن تأكيدا وإثباتاورود األداة ،ورفعها وثبوت الناسخ وبتوظيفه يزدا

                                                
  .503ـــ496البيان يف روائع القرآن، ص :ينظر، متام حسان  -  1
  .9:البقرة – 2

  .32: البقرة - 3
  14:قرةالب – 4
  .5: الفاحتة – 5
6  - 3: املدثر  
  .84: األنعام – 7
  .252ُـ249ص، 2معاين النحو، ج:ائي افاضل صاحل السمر - 8

∗   - واهللا إن زيدا (،ويرى عبد القاهر اجلرجاين أن أصلها اجلواب ) وهو األصل(التوكيد :من األحرف املشبهة بالفعل ،ومن معاين إن :إن وأن
أهم وظيفة هلا أا توقع اجلملة موقع املفرد فهيئها لتكون فاعال ومفعوال :أما أن هلا معان وغيايات /وتكون للتعليل  – وتكون للربط–) منطلق
،واختلفت يف كون أن مؤكدة أو مصدرية   على الرغم من أن الرأي األكثر رواجا عند النحاة أا مؤكدة ،كما ) يعجبين أنك فزت.....(ومبتدأ

  معاين النحو :ينظر، فاضل صاحل السمرائي . 109األنعام " وما يشعركُم أَنها إِذَا جاَءت لَا يؤمنونَ :"حنو قوله تعاىل   تكون مبعىن لعلى،
 298-286،ص  1ج 

9   - 5: آل عمران 
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  )1(»عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا«: وقوله تعاىل

  :التأكيد بالصيغة -7
ذلك أن أي تصرف يف طريقة صياغة الكلمة املفردة ،حىت بالترخص البد أن تضيف إىل املعىن عنصرا جديـدا  

أن املهم هو لفت االنتباه إىل معان " متام"ويقول ..." طلبكصيغ املطاوعة ، التعدية ،املشاركة ،الصريورة ،ال:"
  كمعىن قوة العيب أو االجتهاد يف الطلب-وهذا يذكرنا جبرثومة احلدث يف البنية–حتمل جرثومة التأكيد
ذلك أن االختيار األسلويب لصيغة من الصيغ الدالة على هذه املعاين وتفضيلها ،يربز ... أو قوة اللون أو املبالغة

تعمال التأكيد بالصيغة ، وقد جيري منشـئ الـنص بعـض التعـديل علـى الصـيغة ، ومـن ذلـك                              اس
" يصـطرخون "يضيف إىل املشهور من الصيغ ،زيادة غري مشهورة)  2(»تأْخذُهم وهم يخصمونَ« : قوله تعاىل

  .كذّابا ،كبارا: يغة ، تاء االفتعال حتولت إىل أو خيترع الص"فعل الصراخ "أي 
وللربط بالضمري فوائد ) األشخاص،املوصوالت–اإلشارة (والضمري هنا مبعناه العام : التأكيد بضمري الفصل-8
فالصورة التركيبية املمكنة ) 3(» والسابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئك الْمقَربونَ «: كما يف قوله تعاىل"دفع اللبس"

  :آنيةهلذه اجلملة القر
  .والسابقون أولئك السابقون املقربون ،أي يصدق اسم السابقني على املقربني منهم فقط -أ  
  .أي والسابقون حقا هم املقربون . والسابِقُونَ السابِقُونَ  أُولَئك الْمقَربونَ -ب
أحدمها ،فالصورتان األوليتان حيتمل كال من املعنيني السابقني دون تعيني  –والسابقون السابقون املقربون  -ج

ال لبس فيهما ،وإن اختلف معىن كل منهما عن اآلخر ،أما الصورة الثالثة ففيها لبس من قبل أنه ال يعلم خـرب  
  .السابقون ،أهو السابقون الثانية أو املقربون ،لكن ضمري اإلشارة وظف للفصل ،فحدد املعىن 

مبا قدم يف الكالم عن القصر، ألن املعىن يقترب من إفهـام أن  أن املعىن احلاصل من الفصل بالضمري ذو رحم -
  ).هو ال غريه(املقصود باملؤكد 

،فصل بني الناسخ "أنت" فضمري املخاطب  )4 (»إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم« : ومن شواهد ذلك قوله تعاىل
هذا العنصر ،ما رأيناه سابقا " متام"يضمن و -عز وجل–فأفاد معىن العزة واحلكمة يف ذات اهللا ) العزيز(وخربه 

  .من وصف للنكرة باالسم املوصول، ويقول أن ذلك من قبيل الفصل بضمري موصول 
و تتظافر معها ) إال(أن النحاة قد اعترفوا بواحدة فقط من هذه األدوات " متام" ويقول:التأكيد باالستفتاح-9

أَلَا إِنهم يثْنونَ صدورهم  «: كما يف قوله تعاىل"إن "ا بـومن ذلك اقترا )5(وسائل أخرى إلفادة التأكيد

                                                
1  -  79:اإلسراء. 
2   - 49: يس.  
3 -  11:الواقعة. 

4  - 129: البقرة . 
  .510ـــ504يان يف روائع القرآن، صالب:ينظر، متام حسان  -  5
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هنفُوا مختسي1(»ل(  أو مقارنتها للتقدمي مبعىن قرين أو حل حمل التقدمي ،حنـو قولـه   " فإن"ال استفتاحية مقترنة
  .)2(»أَلَا في الْفتنة سقَطُوا «: تعاىل

  :أداتان ومها" متام"وأضاف" أال" وا االستفتاح يفالنحاة حصر" متام" وبعدما انتقد
  . وميكن أن حتل إحدامها حمل األخرى  -غالبا –اليت ال متعلق هلا ، بينها وبني لقد عالقة املعاقبة "إذ "

 )4(»أَبرح وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه لَا« وقوله كذلك)3(» وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة «: ومن ذلك قوله تعاىل 
  ).ظرفية( لكن يف عرف النحاة مبعىن حني –" متام" حسب رأي–مبعىن لقد 

" أال"بل التأكيد وتعاقبـها  ) ال يراد ا تسوية(فدليلها عدم صالحها مبصاحبة اهلمزة " أم"أما االستفتاح ب -
ين يعملُـونَ السـيئَات أَنْ   أَم حِسب الَّذ« : ، ومن شواهد ذلك قوله تعاىل " بل"أو  " قد"لكن وأحيانا 

  .فأم هنا ال يراد ا تسوية أو تعيني ) 5(»يسبِقُونا ساَء ما يحكُمونَ
غلق اهللا على قلوم فال يفهمون املواعظ ،فال يوجد ( أي القافلة  )6(» أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها «: وقوله تعاىل

  ).هنا أثر للتسوية
اجلديد صادر عن حتليله الوظيفي هلذه األدوات ،انطالقا من السياق ومعناها داخله وال يعـود إىل  وفهمه هذا 
أي اإلعـراب  (؛ألن هناك فرقا ما بني معىن داخل السياق أو التركيب ،وبني معىن الصيغة خارجه  ةمعىن الصيغ

  .إىل حتليل وظيفي انطالقا من التركيب " متام"فلجأ )العام 
، ولكن هذا ال يعين أن النحاة مل يدركوها ؛بل شأم يف هذا شأن تقسـيمهم  " أم"ة يف معىن ونتفق معه خاص

  ).إىل ثالثة أقسام ، وتقسيمهم اجلملة إىل امسية وفعلية ،فهذا االختالف يؤول إىل اختالف عميق" الزمن"
بإعطاء  ىفقط، الكتفاعتمد هذا األخري الوصف  ووليس وصفي، فل) حبت(وعلى هذا فإجراءه هذا وظيفي     

فتحليله لألسلويب دائمـا علـى   .وظيفي رمعىن الصيغة الظاهرة ،وهنا وجه االختالف بني إجراء وصفي، وآخ
هنا تصلح للتأكيد أكثر من  "أم"البحث الوظيفي للتراكيب داخل اجلمل، وتغري التراكيب طبقا للمقصود، فـ

  ).7(التسوية
  

                                                
1  - ا فتقع صدورهم حاجبة لعلم اهللا ،بأحواهلم ،وبصره،(يثنون صدورهم . 5هودمهل ما فيها أي مييلوعبد الرمحان بن ناصر السعدي . يآ :

  .   377-  376تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص 
  .49:التوبة   – 2
3  -  30: البقرة.  
4  -60: الكهف. 
5   -  جامع البيان عند تأويل : أنظر تفسري الطربي.واملعىن أن ظن الذين يعبدون غري اهللا ،أن يعجزوه فال نقدر عليهم ،فننتقم منهم . 4:العنكبوت

 .165،ص 2ن ،ج آأي القر
6 - 24: حممد.  
 .512-510 ،يف روائع القرآن صالبيان : متام حسان  ،ينظر - 7
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  :تأكيد اإلنكار باالستفهام -10
: وترد يف مواطن التعجب والتنديد مبواقف الكافرين، ومبواقف التجاوز ألوامر اهللا ،ومن ذلك قوله تعـاىل      

هو )1(»الضلَالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ أَلَم تر إلى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يشترونَ«
واملؤمنني من سوء حاهلم وهذه احلالة رأينـا    -عليه الصالة والسالم-كالم مستأنف سيق من تعجب الرسول
  .فيها ما خيص تعدد املعىن الوظيفي للمبىن

  :تأكيد اإلجياب بسلب الضد وعكس ذلك-11
ويكون باإلثبات ،ونفي الضد،وبالنفي ،مث إثبات الضد ،وباألمر مث النهي عن الضم وبالنـهي مث األمـر         

والبالغيني ملعىن " متام"وهكذا يتضح مفهوم  –متاما  –ذلك يف الفهم كأثر التأكيد اللفظي  بالضد ، ويكون أثر
  .ذلك دائما بالغرض والقصد " متام"البيان ؛ إذ يرد املعىن الواحد بطرق خمتلفة ويربط 

  .،النهي مث األمر) 2(»اخشون فَلَا تخشوهم و «: ومن ذلك قوله تعاىل
   )∗(إىل غري ذلك من األمناط... األمر مث النهي )3(» واشكُروا لي ولَا تكْفُرون «: وقوله تعاىل

والتعليل بيان العلة أيا كانت صورة البيان ، فيكون باملفعول ألجله ، أو باجلر حبرف جر يفيـد التعليـل            
  . ) 4(أو برتع اخلافض  أو بلعل

اجتمع يف هذه اآليـة  )5(» عهم في َآذَانِهِم من الصواعقِ حذَر الْموتيجعلُونَ أَصابِ« : قوله تعاىل-1
  ).حبرف جر" (الصريح وغريه"املنصوبان 

  ).جير حبرف جر مفيد للتعليل (يف موضع نصب على أنه مفعول ألجله غري صريح:لكن الصواعق
ذَر6(استوىف شروط نصبه:مفعول ألجله صريح:ح.(  

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّـذين   «: كما يف قوله تعاىل ":اسطة لعلالتعليل بو -2
وهذا ما رأيناه –"أفادت التحقيق"لكن يف قوله تعاىل .األصل يف لعل الترجي. )7(» من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

   -سابقا" كان"يف معىن 
  

                                                
  .44:النساء– 1
2   - 150: البقرة. 
3   -152: البقرة. 
ينظر حسان .وباقي حاالت التأكيد بضمري الشأن ،الم االبتداء ،الم اجلحود ،نون التأكيد ،لن املؤكدة للنفي ،الم اجلواب،الم املوطأة للقسم - ∗

 517 - 515البيان يف روائع القرآن ،ص : متام 
  .528-514البيان يف روائع القرآن ،ص :متام حسان  - 4
  .19:البقرة  – 5
 .46جامع دروس العربية ، ص:مصطفى غالييين  - 6

7   - 21:البقرة. 
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،فمعـىن لعـل   )1(إذا عبدمت اهللا وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه  لإلتيان بالسبب الدافع لذلك واملعىن أنكم 
  .داخل التركيب معناها الوظيفي ،إذ تغري هنا من الترجي إىل التعليل ،وهذا دليل يضاف إىل ما قيل سابقا 

  .أي سبب قوهلم» ما الْبيع مثْلُ الرباذَلك بِأَنهم قَالُوا إِن«:حنو قوله تعاىل" الباء"ويكون التعليل بـ
الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَمـا   «: وبإكمال ما قبلها يتضح معىن التعليل بالباء أكثر،قال تعاىل

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوم2(»ي( انني ، بسببتسويتهم بني احلرام والربا  أي أن تشبيههم با.  
يجعلُونَ أَصابِعهم في « : فوجد له شاهد واحد يف سورة البقرة كما يف قوله تعاىل" من"أما التعليل بواسطة 

توالْم ذَرقِ حاعوالص نم 3(»َآذَانِهِم(   أي جيعلون أصابعهم بسبب الصواعق...  
أُولَئك الَّذين اشتروا الضـلَالَةَ بِالْهـدى فَمـا ربِحـت      «: وله تعاىلحنوز ق-السببية–التعليل بالفاء -

مهتارج4(»ت( مأي وهلذا مل تربح جتار.  
ويكون التعليل بواسطة اإلخبار بالذي واأللف والالم،مع الربط باإلشارة ،ليشرب التركيب معـىن الشـرط    

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهـدى مـن   « :  فيكون علة اجلواب كما يف قوله تعاىل
أي يلعنـهم ألـم يكتمون،فالشـرط    ) 5(» بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَئـك يلْعـنهم اللَّـه   

  ) أولئك يلعنهم اهللا(اجلواب  )  الكتاب...إن:من(
أي ال .)6(»كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحيـاكُم «: حنو قوله تعاىل:خالل اإلنكار التعليل من -

  .تكفروا به ألنه أحياكم
ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو  «: ويأيت التعليل مع الفصل وتقدير حرف التعليل، كما يف قوله تعاىل -

 كُمبجـارِ أَعونَ إلى النعدي ك7(»أُولَئ(  أي الفصل بأولئك  تقدير حرف التعليل)  م يدعون إىل النـارأل
فإذ هنا أفادت التعليـل   )8(»وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَديم« :حنو" أن"والتعليل بواسطة 

  .ت بأخذ معىن لقدعكس ما رأيناه يف إذ سابقا ،إذ أفادت اإلثبا
  
  

                                                
  .45تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: عبد الرمحان بن ناصر السعدي– 1
2  -   275:البقرة.  
3  -  19: البقرة . 
4  - 16: البقرة. 
  .159:البقرة – 5
  .28:البقرة – 6
7  - 221:بقرة ال . 
8   - 11: األحقاف . 
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  : اإلحـــالة –رابعــا 
  : هي من ظواهر الربط،وقد تقع خارج نطاق القرائن النحوية تتجه اجتاهني

مع اختالف ما يصاحبه من حروف اخلطاب والتنبيـه  " ذا "فاإلحالة إليه تتم بضمري اإلشارة :ما سق ذكره  -أ
ذَلـك أَدنـى أَنْ يـأْتوا     «: لك حنو قوله تعاىل فيكون الضري تلخيصا ملا سبق ذكره ،جتنبا لإلطناب ،وذ

ياأيها الَّذين َآمنوا شهادةُ بينِكُم  «: اإلشارة هنا إىل ما سبق يف قوله تعاىل  )1( »بِالشهادة علَى وجهِها
توالْم كُمدأَح رض2( » إِذَا ح(.  

أي الفاصل آيتني ،من هنا ميكن القول )  108- 106من اآلية (اآلية هنا يتجاوز مستوى اجلملة أو " فتمام"-
  –أنه جتاوز اجلملة إىل النص 

ميكن أن يكون (فاإلحالة إليه تتم باإلشارة وبغري اإلشارة ،واملقصود بالذي يلي هذا : اإلحالة إىل ما يلي  -ب
إشارة إىل املنطوق واملضمون معا  وإما أن يكون الضمري–أن ضمري اإلشارة يستعمل للشأن )  مضمون الشأن
  .، شأن اإلشارة واملوصول" ما يلي" مثله مثل عبارة

نتلُوا علَيك من نبإِ موسى « : حنو قوله تعاىل  –إذ مت تناوله فيما سبق  –ال بأس أن نورد شاهدا على ذلك 
  .)4(موسى وفرعون نبإي من ، أي نتلو ما يل )3( »وفرعونَ بِالْحق لقَومٍ يؤمنونَ

  : النفي -خـــــامسا
" كما يـراه –رأينا سابقا أن النفي األسلويب أوسع من النفي النحوي ،فهو إما أن يكون صرحيا أو ضمنيا     
حنويا أو معجميا ، والصورة العامة من هذا التقسيم تبدو علـى النحـو       : والصريح منه إما أن يكون  -"متام

  : التايل 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 108: املائدة  -   1
  .106: املائدة  -   2
  .03: القصص  -   3
 .539ـــ528البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر متام حسان  - 4
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  )1(النفي وأنواعه   
  :ولكل واحد من هذه األنواع جمال تطبيق يف األسلوب القرآين وبيان ذلك على النحو التايل

  :ويكون بواسطة أدوات النفي بعضها أصلي وآخر منقول  :النفي النحوي  -أ
  )2( » و بِمزحزِحه من الْعذَابِوما ه« : حنو قوله تعاىل : ما الداخلة على ضمري-1
أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِـالَّتي تقَـربكُم    وما«: يف قوله تعاىل اكم: الداخلة على االسم الظاهر " ما"-2

   )3( »عندنا زلْفَى
   )4( »يفْعلُونَفَذَبحوها وما كَادوا  «: كما يف قوله تعاىل:الداخلة على الفعل " ما"-3
  )5( » لَا فَارِض ولَا بِكْر «: قال تعاىل:الداخلة على االسم لنفي املفرد"ال" -4
  )6( »فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما «: النافية للجنس قال تعاىل" ال" -5
  )7(» م لَا يرجِعونَصم بكْم عمي فَه «: قال تعاىل:الداخلة على الفعل املضارع" ال" -6
  )8( »فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ «: قال تعاىل :الداخلة على املاضي " ال"-7
  )9( »أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ «: قال تعاىل:الداخلة على املضارع"مل"-8

                                                
  . 539املرجع نفسه ، ص  - 1

  .96: البقرة  -   2
  .37: النساء  -  3
  .71: البقرة  -  4
  .68: البقرة  -  5
  .158: ة البقر -  6
  .18: البقرة  -  7
  .11: البلد  -  8
  .33: البقرة  -  9

 النـفي

 حنوي بواسطة األدوات

 ضمين  صريح

 معجمي بواسطة املعىن املفرد 

  داليل
 بواسطة املضمون األسلويب للتركيب 
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  )1( »لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد«  :ختتص بالدخول على املضارع، قال تعاىل":لن"-9
  )2(» وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء «:ختتص باجلملة االمسية، قال تعاىل: النفي بليس -10
  ي، أ)3( »فَقَليلًا ما يؤمنونَ «: ويكون بواسطة املعىن املفرد ،ومن ذلك قوله تعاىل : النفي املعجمي-ب
، لدينا يف اآلية األوىل ما زائدة لتأكيد القلة ، وهنا نتذكر أصل االستعمال والنقل )4( » لَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًاف« 

والنقل إذ نقلت إال من االستثناء إىل النفي ، وكذلك تقدمي لفظ القلة ، نفيا للكثرة مبقدار ما ينفيهـا حـرف   
 . )5(ا النوع من النفي صاحل أن يستثىن منه وهذ) النساء ( النفي يف اآلية الثانية أي 

  :يبدو يف صورة التخطيط التايل) املعجمي ( مجيع املعاين املتفرعة عن النفي " متام"ويلخص 
                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)6(النفي املعجمي بواسطة املعىن املفرد
  

احلقـول  "ة أطلق عليهـا اللّغويـون مصـطلح   الظاهر أن هذا التصنيف للنفي ،يعود إىل ظاهرة معجمي       
، وأن تقسيم معجم لغة ما إىل حقول ،وهذه األخرية خمتلفة الطابع،فبعضها يعود إىل العقل ،والبعض "املعجمية

أن ما يعود إىل طبيعة التكوين العقلي رمبا أعمق وأهم   " متام"اآلخر يعود إىل العرف والثقافة الشعبية ،ويضيف 

                                                
  .61: البقرة  -  1
  .113: البقرة  -  2
  .88: البقرة  -  3
  .46: النساء -  4
  .543ــ 539 البيان يف روائع القرآن ، ص: ينظر متام حسان  -   5
  .544البيان يف روائع القرآن ، ص: متام حسان  ،ينظر -  6
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ذلك أن حماولة تقسيم املفاهيم بني اإلثبات والنفي ،فلرمبا يؤدي إىل نتيجة وهي أن طوائف –على حد تعبريه –
  .املعاين تتفرع عن النفي وإن جرى التعبري عنها بالفعل املثبت ،على حنو ما مر  يف التخطيط السابق

ابـن سـيده   " هو عند كما.تأثر يف هذه النظرية ،بـاحلقول املعجمية بالعرب والغرب " متام"ونالحظ أن     
  .وغريهم " ... روجيه"و"ستيفن أوملان "و" سوسري"و

  ).احلقول املعجمية ال الداللية :( ويف حديثه عن احلقول الداللية ثالث مالحظات
فهو مل يسلك منهج مدرسة معينة فيمـا  .بعضها يعود إىل العقل وبعضها اآلخر إىل العرف :مث تقسيم احلقول 

  : ةخيص مناهج علم الدالل
والذي يعتمد على املالحظة والتجربة ،ويف رأيهـم أن دراسـة املعـىن تـتم يف     :املنهج التارخيي أو العلمي -

 أي املوقف واالستعمال السياقي ، وتبلغ هذه النظرية ذروا عند  Operationalor Contextual methodeإطار

عمال ،فمعىن الكلمة هو استعماهلا يف اللّغة ،وكثريا ،إذ وازن بني املعىن واالست) Wittgenstein" (و يتيغنشتاين"  
  .ما يربط بني الكلمات واألدوات فوظائف الكلمات تتعدد بتعدد وظائف هذه األدوات 

بعيدا عـن  (، ودراسة الداللة دراسة موضوعية "فريث"ومن الذين ذهبوا إىل دراسة املعىن يف إطار السياق أيضا
لّغة وسيلة تعبريية تواصلية ،فإا وسيلة للحاالت العقلية الداخلية ومبا أنه جيب ال تفمادام) االستقراءات احلدسية

احلاالت العقلية فيجب االعتراف بكون الكلمات أفعاال أو حوادث وعادات فيحصر البحث حينها فيما  داستبعا
  .هو موضوعي ضمن احلياة االجتماعية 

  .افة الشعبيةبالعرف والثق"متام حسان"وهذا هو الوجه الذي قصده 
مل يسر على ج هذه املدرسة ،ملغاالا يف إبعاد العمليات العقلية على الرغم من اعترافه " فتمام"وعلى هذا     

   )1(.باجلانب العريف
وعلى غرار السياقني فهو يـرى أن الوظيفـة   )  N.tchonsky" ( نوام شومسكي"ميثله : )∗(أما املنهج العقالين

 نفل األفكار وتسهيل عملية التواصـل، ومل يـذعن للمنـهج التجـرييب واعتمـد      األساسية للغة تكمن يف
قد اعتنق هذا املنهج لعدم اسـتبطانه العمليـات   " متام"، ويظهر أن  )2(منهجا » « Introspectionاالستبطان

العلمي وهذا  وهذا كما قيل سابقا ال يلغي العلمية ،وتبدو املرونة يف فهم املنهج) احلديث(العقلية، االستبطان 
  .بني البينوية والوظيفية  -إن صح التعبري-وجه آخر للمفارقة 

قد فرق بينهما فاألوىل مبنية على التشابه "سوسري"احلقول املعجمية ال الداللية ،على الرغم من أن "متام "وقال 
  . )3() أي العالقات االشتراكية(يف الصورة ،والثانية مبنية على التشابه يف املعىن 

                                                
 .244 -242ص ،اللسانيات النشأة والتطور:أمحد مومن  ،ينظر- 1
  ).ريشارد وأوقدن(وهناك علم الداللة التارخيي ،الوصفي ،املنهجي التحليلي - ∗
 .247-241ص،اللسانيات النشأة والتطور:أمحد مومن  ،ينظر- 2
 . 245ص  ،ينظر، املرجع نفسه  - 3
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لكـن أثنـاء   ) نظريا(احلقول املعجمية  حإذ اختار مصطل –إن صح التعبري –الحظ هنا نوعا من التذبذب فن
  . املمارسة والتطبيق استعمل واتبع طريقة احلقول الداللية

وكذا نظرية وظيفة اللّغة ) العقل(إلقراره باالستبطان " شومسكي"على هذا ميكن مقاربة منحاه هذا بـ       
 نقل األفكار وتسهيل عملية التواصل من جهة ،وباملنهج السياقي حينمـا حتـدث عـن العـرف     واملتمثلة يف

  :حينما وظف مصطلح العالقات املعجمية "بسوسري"واالستعمال وأنواع النشاط من جهة أخرى ، و
      "    فـريث "وبالتايل فهو وان كان يتبىن الوصفية صوريا ،لكن منهجه يف العمـق وظيفـي ال حمـال وظيفيـة     

هو الصبغة العامة يف اللسانيات العربية احلديثة :ووظيفي التوليدية التحويلية ، وهذا التذبذب " مالينو فسكي"و
  .وهي أزمة من األزمات املطروحة يف الساحة اللّغوية 

، أصوات ، صـرف  (وهذه االستقراءات اللّغوية تنعكس على اجلانب األسلويب ، فما دام املنهج اللّغوي املتبع
  " .متام" وظيفي فكيف لنا أن نتكلم عن أسلوبية وصفية دون الوظيفية، لدى) حنو، داللة
  :التسوية  -سـادسا

إما باإلجياب وأسلوب التعبري عن التسوية قد يتخذ صورا أخرى ) س و ي(األصل يف ذكر أحد مشتقات مادة 
  :مع احملافظة على أحد حموري التقابل أو التباين ومن هذه الطرق 

  .، أي سواء وليتم قبل املشرق أو املغرب  )1( » فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه« :كما يف قوله تعاىل:الشرط-1
وليس ذلك االطراد بني )التقابل(أن طريف التسوية بينهما اطراد التباين  اليت للتخيري، يف" أو"وختتلف عن":أو"-2

أي هو أوىل ما سـواء  ) 2( » نْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِماإِ« : طريف التخيري، حنو قوله تعاىل
  .أكان غنيا أم فقريا

الَّـذين  « : وذلك حنو قوله تعـاىل " أو " ،ويشترط فيهما ما قيل يف النوع السابق " أو"اليت مبعىن ":الواو"-3
  .قياما أم قعودا أم على جنوم  ا،  أي سواء كانو) 3( » جنوبِهِم يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى
  :وهناك عبارات أخرى تفيد التسوية حنو 

  .، سواء على هذه الصورة أو تلك)4( » هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاُء« : قوله تعاىل 
  .، أي إنكم عند إذن سواء على رغم تباينكم  )5(  » إِنكُم إِذًا مثْلُهم« : قال تعاىل 

  
  

                                                
  .115: البقرة  -  1
  .135: النساء  -  2
  .191: ران آل عم -  3
  .06: آل عمران  -  4
  .140: النساء  -  5
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خبالف طريف التسوية ،ومن ذلك  -عادة  -ألن بني طريف التفضيل عالقة عنادية)ال الدالة على التفصيل(إما -4
هو شر مكَانـا  حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ فَسيعلَمونَ من « :قوله تعاىل 

  )1( » وأَضعف جندا
ـ  -لالذي ذكر بعد قلي-ملعىن الشرط)2(ومعىن إما هذه صنو   – ةوواضح أن عالقة التسوية غري العالقة العنادي

  .ألن األوىل إجيابية والثانية سلبية–واليت رأيناها يف مبحث التضام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .75: مرمي  -  1
  .549ــ544البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان  ،ينظر -   2



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  247

  :الصورة  اكما تعرضه-ليه السالمع-قصة يوسف: املبحث السـابع
القصة يف القرآن ليست عمال فنيا مستقال يف موضوعه ،وطريقة عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن يف       

القصة الفنية احلرة، اليت ترمي إىل أداء غرض فين جمرد،إمنا هي من وسائل القرآن الكثرية اليت ترمي إىل حتقيـق  
رآن الكرمي كتاب دعوة دينية قبل كل شيء ،فالقصة إحـدى جوانبـه إىل جانـب    هدفه األصيل، فما دام الق

  .مشاهد القيامة ،وصور النعيم والعذاب 
الدينية ،وهذا مل منع من  )∗(وهلذا فقد خضعت القصة القرآنية يف موضوعها وطريقة عرضها ملقتضى األغراض 

وكان مـن آثـار    -التصوير–ى يف التعبري حضور اخلصائص الفنية يف عرضها ،أبرزها خصيصة القرآن الكرب
  :خضوع القصة للغرض الديين ما يلي 

  .ترد القصة الواحدة يف أكثر احلاالت مكررة يف مواضع شىت -1
تكون إشارة سريعة ملوضع العربة ، وإن أعيدت كلها كمراعاة ملطالـب   نتكرار بعض حلقاا فقط، كأ -2

بينهما من تشابك يف احلديث عن القصد  اث أشد ارتباطا مبا قبله، ملوهذا املبح -دائما الربط بالغرض -السياق
  .ذلك يف املبىن والصياغة أو العكس رأو الغرض ، وأث

غري التكرار؛ إذ أن هناك قصصا ال تعرض إال يف حلقة  نعرضها بالقدر الذي يكفي ألداء ذلك الغرض م -3
  .ة الرسالة ال تعرض إال عند حلق" نوح ، صاحل ، هود:"متأخرة جدا 

ويف ثنايا وبعد، وفيما بعد سنتعرف على اخلصائص الفنيـة   لمنهج التوجيهات الدينية بسياق القصة، قب -4
  .للقصة القرآنية 

بالتحليل ،هو الكشف -عليه السالم –" يوسف"إىل بلوغها من تناول قصة " متام"ولرمبا الغاية اليت يسعى       
على  فالقرآين ؛ أال وهو القصص ،ومن خالل هذا االستقراء يتم التعرعن جانب بعينه من جوانب األسلوب 

  ) .اختالف املقصد(أوجه الشبه بني منهج القصص القرآين واألديب 
بتفردهـا يف طابعهـا   (فالقصة القرآنية ليست للمتعة وال للتذوق األديب ارد،وال لفرض منهج نقدي عليها 

  .)1()وغاياا وتكوينها 
، ألا متثل النموذج الكامل هلذا املنهج يف األداء " يوسف " على صورة " متام حسان " وقع اختيار ولرمبا      

النفسي واحلركي و العقيدي والتربوي ، ومع أن املنهج القرآين واحد يف موضوعه وأدائه إال أن قصة يوسـف   
  .  )2(الفنية لألداء  وكأا املعرض املتخصص يف عرض هذا املنهج من الناحية –عليه السالم  –

                                                
بيان أن وسائل األنبياء يف –تبيني أن الدين كله موحد األساس –بيان أن الدين كله من عند اهللا  –إثبات الوحي والرسالة :األغراض هي  - ∗
تصديق -تبيان أن اهللا ينصر أتباعه يف النهاية–بيان األصل املشترك بني دين حممد وإبراهيم بصفة خاصة،مث أديان بين إسرائيل عامة –دعوة موحدة ال

دار املعارف ،     التصور الفين يف القرآن ،:ينظر ، سيد قطب .تنبيه أبناء آدم إىل غواية الشيطان  –بيان نعمة اهللا على أنبياءه  –التبشري والتحذير 
 .227___ 120، ص 1986 10ط
 .551ص،البيان يف روائع القرآن : متام حسان  - 1
 . 179، ص  4ج  . يف ظالل  القرآن : سيد قطب  - 2
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  : يف تناوله للقصة هي " متام"واجلوانب اليت ركز عليها  
والـدليل  (قبل امليالد   )5(على مصر حوايل مخسة اوهم غزاة استولو" اهلكسوس" يبدو أنه عهد:  الزمان – 1

الصـحراء  " دىن بني الدولتني املتوسطة واحلديثة وقد جاؤوا مـن الشـرق األ  ) توافد الساميني اآلخرين إليها 
إىل –عليـه السـالم   –يف إطار ذلك تفهم وفادة إبراهيم ":متام"، فهم يف األغلب ساميون  ،ويقول " السورية 

ومن القرائن القرآنية الدالة -عليه السالم-منها القافلة احلاملة ليوسف (مصر ،كما يفهم نشاط القوافل التجارية 
على الرغم من صحة " Egypt" و موجود يف دائرة املعارف الربيطانية لذا مل يستدل متام مبا ه –على هذا العهد 

  ".يتجه إىل القرائن الكامنة يف النص القرآين ذاته من خالل سياق اآلية " متام :" ما أوردته إال أنه 
ملك (بلقب فرعون  -عليه السالم –أن القرآن يشري إىل ملك مصر يف عهد موسى  –أي القرائن–ومن ذلك 
بينما يف عهد يوسف مل تكن اإلشارة إىل فرعون ،إمنا كانت إىل امللك ،ومن الدالئل أيضـا أن  ) يلمصري أص

ألن ذلك مـا كـان   ) ألن يوسف مشرقي من طينتهم" (اهلكسوس"متكني يوسف يف األرض مل يكن يف عهد 
رف باآلهلة احمللية  ليحصل يف عهد من الفراعنة األصليني ، و األدهى واألمر أنه غريب ،وصاحب رسالة ،ال يعت

ولَقَد جاَءكُم يوسـف مـن قَبـلُ     «: والدليل قوله تعاىل) على فتيني(ومل حتصر الدعوى يف السجن فقط 
لَكى إِذَا هتح بِه اَءكُما جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيفلو كان عهد الفراعنة ، مل نقـرأ عـن    )1(» بِالْب

  . بل عن تعذيبه  تنصيبه أمينا
وهذا يذكرنا مبوقعة النص ، فمن املهم نسبة النص إىل عصره تارخييا وجغرافيا وإىل منطه من ناحية اال       

والطابع فتحليل اإلطار التارخيي ، ضروري لتحديد مؤشرات املقام يف الدراسة األسلوبية ، وهذا ما يصـب يف  
  . مل يتجاهله " اممت"منهج التحليل الوظيفي لألسلوب ؛ لذا 

، وأن هذه األخرية من األجناس األدبية احلاملة لسـياق   -الصورة القرآنية  قصة –فإذا عرفنا أن النص قصة 
هذه النقطة ليكشف عن الزمان داخل النص ذاته من خالل القرائن " متام " املوقف داخل النص نفسه ، فاستغل 

داخل البىن من خالل  العالقات املختلفة إىل اسـتنباط الزمـان    اللّغوية ، فوظيفته جتاوزت الكشف عن املعىن
  " .إن الداللة القرآنية أوىل بأن يعتمد عليها يف هذا املقام :" ليقول 

يف إقليم الشرقية ، أقرب أقاليم مصر إىل سـيناء ،  " بوبسطة " عاصمة ملك اهلكسوس تسمى :  املكان – 2
من امـتالك   -عليه السالم - تكن العاصمة قريبة لكان الغالم يوسفوهو قريب إىل منشأهم اجلغرايف ، ولو مل

، )2(أحد األثرياء دون امللك ، وال يرقى حينها إىل املشاركة يف تصريف الدولة وهذا حبكمه أرادها اهللا تعـاىل  
  . )3( »وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ« : حيث قال  تعاىل 

                                                
 .34: غافر  -1
  .554ـ 552البيان يف روائع القرآن ، ص : متام حسان  ،ينظر -   2
حتمل روح التشكيك، وكأنه يشككهم يف أم مصرون على إيقاع األذى بيوسف ، وهو  "إن كنتم فاعلني :"وبقية اآلية  . 21: يوسف  -   3

            . 416، ص  4يف ظالل القرآن ،ج  : ينظر ،سيد قطب . أسلوب من أساليب التثبيط ، عن الفعل أي عدم االرتياح للتنفيذ 
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  ):اتالشخصي(أشخاص القصة -3
ولذا يف نفسه رقة ألصغر األبناء، ملا ( -عليه السالم -وأخوه أصغر األبناء يعقوب  -عليه السالم -يوسف -أ

  . ولّد  وأثار غرية إخوته الكبار إىل حد الكيد واملؤامرة
  بين حمب ألبنائه الصغار :يعقوب -ب
نهم أخ أقل تأثريا بالبغضاء ،واستدل وهم إحدى عشرة ،ألبيه وواحد من أمه ومن بي)الكبار ألبيه(اإلخوة  -ج
لَا تقْتلُوا يوسف وأَلْقُوه في غَيابة الْجب يلْتقطْه بعـض   «: هلذا من سياق الصورة ،يف قوله تعاىل" متام"

ةاريم مل يكونوا قتلة حمترفني، إذ مل يكن قتله خيارا وح)1( »السيدا إمنا ومن سياق الصورة كذلك يستخلص أ
اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُـم وجـه أَبِـيكُم وتكُونـوا مـن بعـده قَومـا        « كان

ينحالويورد هنا أيضا نوعا )الذنب بدافع الظروف(،فالعبارة األخرية إعالن للتوبة قبل الوقوع يف الذنب)2(»ص
  ...).رقة األب+الغرية(بة يف كل إنسانمن التحليل النفسي للطبيعة املرك

  )الشقيق ( األخ األصغر -
يف اجلـب  )غالما(وعندما وجد أحد أفرادها يوسف .خرجوا للتجارة والربح فقط ) السيارة( أفراد القافلة -د

لعمل حتمل داللته أن هؤالء مل يسافروا طلبا ل" متام"كما يقول )بشرى .()3( » يا بشرى هذَا غُلَـام  «: صاح
  .الصاحل لذا مل يرجعوه إىل أهله ومل حيتفظوا به ،إمنا باعوه ألجل الربح

  .له ولد  سكهل لي:هو الذي اشتراه:العزيز -
  - عليه السالم  -شابة معجبة بيوسف:ه امرأت - 
  .، ما لدى املرأة من فراغ دائم والتزاور والغيبة"متام"وحتدث :نسوة املدينة -
  .كرمي لغري طاغية، عاد لعلى الرؤية، رج يعتمد يف تصرفاته:مللكا -
  .)4()رفقاء السجن : (الفتيان -

مناذج إنسانية ،من ألوان التصوير يف القصـة فمـن خـالل هـذه     (ميكن القول أن رسم الشخصيات       
وبالتايل فإن القصة يف مجلتها علـى   )5()الشخصيات يتجاوز حدود الشخصية املعينة ،إىل الشخصية النموذجية

وهي تطور األحداث لتصبح قصة مترابطـة  )الثانوية (الشخصيات ) -عليه السالم-يوسف(صية مركزية شخ
أوهلا خطيئة آخرها مغفرة ،وما بني هذه وتلك جنـد  :وهذا الترابط هو نظام احلبكة ،فأحداث القصة مترابطة 

                                                
  .10: يوسف  -   1
  .09: يوسف  -   2
  .19: يوسف  -   3
 .558-554ص،البيان يف روائع القرآن :ان متام حس ،ينظر- 4
 .164التصوير الفين يف القرآن ، ص: سيد قطب  -5
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ـ "الرق بالسيادة :"عددا من املقابالت  " الفرج واملـرض بالشـفاء  اخلمول بالتفوق والفشل بالنجاح واليأس ب
  .والتقابل بني هذه األقطاب إضافة منطقية عضوية إىل النسيج العام للقصة 

يقصد به ما ذكر سابقا من عناصر نصيه،أي االلتحام والتـرابط املفهـومي   ) منطقية وعضوية (  -متام -فقوله
  -ويظهر لنا هذا الرأي متسكه بالنصـية  -) أي الوحدة العضوية (والسبك 

  .ل زوج مما سبق له دور حيوي يف بناء القصةوك
  :)األحداث(سرد القصة 

  :سرد القصة له منهجه اخلاص الذي يتفرد به األسلوب القرآين بتميزه باألمور اآلتية 
إىل بلوغـه أشـده ،كمـا أن     -عليه السالم –إذ يندرج الترتيب من طفولة يوسف : الترتيب الزمـين -1

الفرعيـة   ثوهذا الترتيب أيضا مسة من مسات تركيب األحدا-عليه السالم –وه األحداث تندرج منطقيا مع من
  ).الترتيب الطبيعي لألحداث(فهي مسات السرد 

  : عدم ذكر غري الضروري من األحداث -2
لكن السورة حافة  )∗()مناظر وحوار(املسرحية والسورة ،فاألوىل تستند إىل كل من : هنا مفارقة بني" متام"يعقد 

  . )1() كاحلركات العضوية ،النفسية (ألن هذا األخري مما يقتضيه سياق النص  باحلذف
وهذه الطريقة متبعة يف مجيع القصص القرآين على وجه التقريب ،ويعترب من اخلصائص الفنية يف عرض القصة 

ويسـتمتع   . اليت يتركها قص املناظر ،وهذه الفجوة ميألها اخليال )2(واملقصود تلك الفجوات بني مشهد وآخر 
والسورة حافلة ـذا   -عليه السالم–وشواهد ذلك يف سورة يوسف .بإقامة القنطرة بني مشهد سابق والحق 

فأمنهم على أخـيهم  ( قَالُوا لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَخاسرونَ« : احلذف قال تعاىل
 )3( » ...أَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينا إِلَيهفَلَما ذَهبوا بِه و) وأرسله معهم

فال جند يف سورة من هذا النوع إال عبارات قصرية مثل قوله : االقتصار على الضروري من وصف املناظر-3
لَهن متكَأً وَآتت كُـلَّ واحـدة مـنهن    َأَعتدت  فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن و «: تعاىل

نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتا وكِّين4( »س(.  
وهذا ما ذكر سابقا فيما خيص آثار خضوع القصة للغـرض   – ربط األحداث املفردة بالغايات واآليات-4

ويالحظ ذلك بدء من افتتـاح القصـة ،إذ    – )5(منها هذه ،إذ متتزج التوجيهات الدينية بسياق القصةالديين و

                                                
 ) .الكالم  لمن تباد ماحلوار أي ما يدور بينه/احلركات ،الديكور(املناظر ،السيناريو - ∗
 .559– 558البيان يف روائع القرآن ،ص :ينظر، متام حسان  - 1

  .254لقرآن ، صالتصوير الفين يف ا:سيد قطب - - 2
  . فالكالم املوجود بني قوسني هو احملذوف. 15-14: يوسف  -   3
  .31: يوسف  -   4
   .561ـ 559ص،البيان يف روائع القرآن :متام حسان  ،ينظر -   5
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، إذ ربط هـذا احلـدث   )1( »وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمك من تأْوِيلِ الْأَحاديث «: يقول اهللا تعاىل
  . أال و هي التمكني يف األرض -لينظر شرحها أسف–تأويل األحاديث  ه، وتعليم"االختيار "

إذ أن هذا احلدث هو آية وعربة لكل  )2( »إِخوته َآيات للسائلين لَقَد كَانَ في يوسف و «: وقوله تعاىل
سائل ، أراد أن ينتفع ويعترب باآليات، وبالتايل فإن النص القرآين حيافظ على ربط األحداث بـإرادة اهللا ، أن  

سف من حلظة االختيار والتعليم ، وإىل الوالية حىت يضيف ما بينهم من عوامل الربط وجيعلها بنيـة  ميكن ليو
  .قصصية حمكمة 

وهي مجلة احلدث املروي ، إذ ليس سري األحداث رد  القصص فأحداثها ليست مبعزل عـن  :  احلبكة – 5 
والفضيلة ، والعقوبة والرباءة ، وكذلك حنو بعضها، إمنا تدور األحداث حول الرؤيا وتفسريها ، وحول الشهرة 

  . إنصاف الضعيف والتمكني هلم حىت ينتصروا ،مث الثبات واالستمرار حىت النهاية 
فكل هذه األحداث وغريها وردت يف القصة ،لكن نود أن نقف عند بعضـها ، ألن القصـة معروفـة           

  : الغرض املقصود ألمهيتها ،وبيان كيفية التحليل اللّغوي وصوال بذلك إىل
وكَانوا فيـه   «: ،وهذا يذكرنا مبوقف السيار إذ ) 3( »عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا «: قال تعاىل -

ينداهالز نأمرا واقعا وإمنا كان مرجوا للمستقبل" العزيز"، فلم يكن النفع يف نظر  )4( »م.  
وهنا .)5( »الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَت هيت لَك وراودته «:وقوله تعاىل -

  .-عليه السالم -"يوسف "وهنا جاء دور الفضيلة يف خلق .)5(
،وذلـك  )6( »ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَوا الَْآيات لَيسجننه حتى حينٍ  «: قال تعاىل :سجن يوسف  -

  )7(.لستر العار والفضيحة حرصا على شرف العزيز وزوجته 

                                                
أمتها على إبراهيم كما " آل يعقوب"اجتاه فكر يعقوب إىل أن رؤيا يوسف تشري إىل اختيار اهللا له ،وإمتام نعمته عليه وعلى . 6:يوسف  -   1

.  212، ص  4يف ظالل القرآن، ج:وإسحاق واملقصود معرفة املآل أما األحاديث فرمبا املقصود ا إدراك ما آل األحاديث منذ أوائلها  سيد قطب 
واألحالم ،فكالمها جائز عبد الرمحان بن الناصر السعدي يقول بأن املقصود بيان ما تؤول إليه األحاديث الصادقة كالكتب السماوية ،أو الرؤى 

   .393تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: عبد الرمحان بن ناصر السعدي -عليه السالم -يتماشى مع اجلو احمليط بيوسف 
  .07: يوسف  -   2
  .21: يوسف  -   3
  .20: يوسف  -   4
طويل من اإلغراء، بعدما أىب يوسف يف أول األمر واستعصم وهو  واملوقف بصفة عامة هو اية موقف) هيت لك(هذه الدعوة ، 23يوسف -   5

املشاعر تصوير واقعي صادق حلالة النفس البشرية الصاحلة يف املقاومة ،والضعف مث االعتصام باهللا يف النهاية والنجاة ،ومل تفصل اآلية يف تلك 
واالعتصام يف ايته مع اإلملام بلحظة الضعف بينهما فيكتمل الصدق والواقعية  املتداخلة املتعارضة ،فاكتفى بذكر طريف املوقف بني االعتصام يف أوله

  .228-227يف ظالل القرآن ، ص:ينظر سيد قطب . واجلو النظيف
  .35: يوسف  -   6
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قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنـتم كَـاذبِين  قَـالُوا      «: واحلدث املوايل ادعاء السرقة واجلزاء ،قال تعاىل  -
هاؤزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤزأبناء يعقوب أن السارق يصـبح   ،فالعرف الذي نشأ يف ظله )1(  »ج

–رقيقا يف ملك صاحب الشيء املسروق وفيما يبدو أن العقاب يف مصر أشد ،ومن هنا أهلم اهللا تعاىل يوسف 
أن يستخرج على ألسنة إخوته فيكون أعدل وأكثر بأخيه،وهكذا يصبح األمر بيد يوسف يفعل  -عليه السالم

  )2(»رقإِنَّ ابنك س «: وقول إخوم .ما يشاء 

وهذه "االعتذار بأم ما كانوا يعلمون الغيب  –توثيق الشهادة بالعلم بالواقعة –إثبات السرقة :"ويف هذا القول 
  .)3(الدالالت كلها مستفادة من سياق اآلية 

ويظهر يف النهاية أثر خضوع القصة للغرض الديين ،وذلك بعرض احللقات اليت تقتضيها األغـراض وأن       
ر حلقة تتحقق مع أظهر غرض ديين ،صيغت القصة من أجله ،ويتفق مع اخلتام ،وهذا األخري يتفق مع غرض آخ

لَقَـد  «: قال تعـاىل  -بغض النظر عن خوامت اآليات األخرى –، ولنركز على آخر السورة  )4(األصول الفنية 
يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بـين يديـه   كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا 

  .)5( »ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى
  :دالالت النص-6

  :ضمين  و، منها ما هو صريح ومنها ما ه" متام" هنا بعض الدالالت اليت أوردها
  .يا ،لذا أمر ابنه على أن ال يقص رؤياه حيسن تعبري الرؤ -عليه السالم  -" يعقوب"أن -أ
  .،حىت قبل الرؤيا " ليوسف"بكيد أبناءه " يعقوب"معرفة -ب
وكَذَلك يجتبِيك ربك  «: الذي مل ينقطع،وذلك استمرارا ملا ورد يف الرؤيا يف قوله تعاىل" يعقوب" أمل-ج

  )6( » عمته علَيك وعلَى َآلِ يعقُوبويعلِّمك من تأْوِيلِ الْأَحاديث ويتم نِ
قَـالُوا لَـئن أَكَلَـه     «: من قوله تعاىل)عصبة(إحساس اخوة يوسف برابطة األخوة بينهم إحساسا قويا  -د

  )7( » َالذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَخاسرون
أن ذلك مستفاد من سـياق  " متام"فيها ،ويقول من الوقوع يف الفحشاء ال عن التفكري "يوسف" أن عصمة-ه

فاستخدام مصطلح السياق هنا ،فسياق نص ما يفرض أنه أكثر التزاما بطبيعة التصنيف املوضوع اللّغوي –النص 

                                                
  .75: يوسف  -   1
  .81: يوسف  -   2
 .573- 566لبيان يف روائع القرآن ،ص ا:ينظر ،متام حسان - 3
 .143التصوير الفين يف القرآن ،ص:ينظر ،سيد قطب - 4
  .111: يوسف  -   5
  .06: يوسف  -   6
  .14: يوسف  -   7
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  .للعناصر االجتماعية يف التواصل اللّغوي،وحتدد هذه العالقات السياقية بطرق خمتلفة
  : ذ معنينييف السورة يأخ"رب "أن لفظ " متام"يرى -و
ذَلكُما  «: قال تعاىل–قرائن نصية ال مجلية  –ويستدل لذلك بقرائن من النص ذاته -سبحانه وتعاىل -اهللا  -

 . )1( »مما علَّمنِي ربي
إِنـه ربـي أَحسـن    "(متـام "والدليل حسـب )رمبا تعنو له الرقبة (السبب الذي جتب له الطاعة واخلدمة  -

ايثْو2()م(  

  .ذهب بعيدا بسياق النص،واعتماده عليه يف توضيح الداللة ،واستغالله لنظام قرائن النص "فتمام"وعلى هذا     
  -عليه السالم –سياق النص يدل على أن استرقاق السارق كان عرفا يف بيئة أبناء يعقوب 

  ).أصبح قميصه من عناصر ه (ارتباط أحداث القصة بقميص يوسف يف كل مراحلها 
  :ري النص القرآين امرأة العزيز من وجهنيحتق
  .ومل يقل سيدته إكراما له وحتقريا هلا)3( »وراودته الَّتي هو في بيتها «: قال تعاىل-أ
حتتمل أن تكون ملـك  "متام " ،ومل يقل زوجها أو بعلها ويقول)4( »وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ «: قال -ب

  سها فقط من أهله ميني ووصفت نف
  أن العناد طبع يف أكثر الناس :عن عناد الكافرين بأمور منها  -عليه السالم  -"يوسف"تعزية النيب -
  . )5(كل من سبقك من الرسول كانوا بشرا يوحى إليهم دعوة الناس فلم يستجيبوا هلم -
  :وخنرج من هذا املبحث بنتائج عدة أمهها 
على الغرض ذاته ،املوجود يف النص القـرآين ،الـدعوة ،الـوعظ، النصـح،      يف حتليله للقصة" متام"تركيز -

  ...اإلرشاد،الترغيب والترهيب 
مل جيعل هدفه دراسة اجلوانب الفنية من القصة إال مبقدار ما خيدم ذلك اهلدف والغرض،حىت يف حتليله راعـى  -

العربية ألا انطلقت من النص املقـدس   السياق واملوضوع ، وهذا اإلجراء هو البني من كل الدراسات اللّغوية 
  .–ومت حتديد الدراسات النحوية والبالغية  -
هو عينه اجلانب الوظيفي املقصود من اخلطاب عامة ) القصد(الربط بني اجلانب اللّغوي وما حيويه من دالئل -

ذابـت يف هـذه    نصب عينيه هذا اهلدف ،وكل حتليالته" متام"والنص القرآين على وجه اخلصوص ، وقد وضع
  .الغاية 

                                                
  .37: يوسف  -   1
  .رمبا انتبه إليه من خالل هذه القرائن : لكن يف كتب التفسري مل يرد هذا املعىن.  23:يوسف  -   2
  .23:يوسف  -   3
  .25: يوسف  -   4
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عدم جلوءه يف حتليله لألسلوب على اجلداول واإلحصاءات وما إىل ذلك من البىن الشكلية إمنا يتجه دائما إىل  -
العمق ، من خالل عالقات اجلمل فيما بينها واآليات ،حىت أن البناء واهليكل العام للقصيدة الوحدة العضـوية  

ويف هذا تكملة للمبحـث  ) .من بداية الصورة إىل ايتها(وغرض  سخرها هي األخرى لتكون خادمة لقصد
  -مقاصد األسلوب القرآين –الذي سبقه 

السياق النحوي :(فاالنطالق دائما من سياق النص يف حتليله السياق النصي هذا، قد ركز على عناصر مهمة    
  ).وايتهابداية السورة (اإلطار التركييب )  يا بشرى–امللك ( السياق املعجمي –
االعتماد يف حتليل املعىن على سياق املوقف ،مثرة من مثـرات الدراسـة   «" : متام"ويقول عنه :سياق املوقف -

املتكلم والقول والسامع :مثل تاللّغوية احلديثة ،والنظرة إىل املعىن من خالل املوقف،تتجه إىل عدد من املسا وقا
لعرف والعالقات االجتماعية ،وتشمل الزمان واملكان ،واملأثورات أو السامعني الظروف االجتماعية اليت تشمل ا

عـرف  –واألشياء والعرف والنتيجة حني يكون ألي واحد من مساوقات املوقف هذه آثر يف فهـم املعـىن   
  .1املصريني

ات هو أن املنهج التراثي يتناول النص من خالل شرح املفـرد (سابقا " متام" ويذكرنا هذا التحليل حبكم أطلقه 
  ). مع عدم االنتباه إىل العالقات العضوية بني أجزاء النص ومل يسلم من هذا النقد الشراح واملفسرون 

إذ جيب النظر إىل جممل النص اللتماس  فهمه ،ودالالته املختلفة ،لكن يف حتليله هنا نالحظ توظيفه هلذه املعايري 
ت والدالالت اليت تضمنتها داخل البنيـة اللّغويـة    لكن انطالقا من اإلحياءا" ابنك سرق"وإن شرح مثال لفظة 
  ".يا بشرى :"وكذا احلال بالنسبة 

،إذ " بـراغ "قد حذف يف منهجه األسلويب ،املقترب الوظيفي الذي طورته مدرسة " متام"وأهم من هذا أن  -
املعىن -الصوت(عنيت هذه األخرية بصياغة أسلوبية تنبين على  مفهوم النص بوصفه كلية بنوية يتضمن طبقات 

  . وهذا ما يصب يف املقترب الوظيفي لألسلوب ) واملضمون 
واختذ مدخال وظيفيا يف معاينة األسلوب ؛ ذلك أن األسلوبية الوظيفية تنظر إىل األسلوب بوصفه واقعـة        

وهذه األخرية هي عنصر لغوي ينظر إليه من حيث استخدامه من حيث أغراض أدبية يف عمل معـني ، لكـن   
أما عالقة التفسري جعلها إحدى العالقـات  ) الفين واألداء (يوسع هذه الدائرة ليحتوي التواصل بأنواعه "متام"

أي أن املقصـود  (عالمة العالقة التفسريية ، أن يصبح تأويله بعبارة :"امللحوظة يف النص القرآين ، ويقول عنها 
  .)2(الثانية تفسري ملضمون األوىل فإن صح هذا التقدير كان ذلك دليال على أن اجلملة (كذا 

                                                
  .400، ص1، ج2000  2البيان يف روائع القرآن ،عامل الكتب القاهرة ،ط:متام حسان - 1
 .409املرجع نفسه ، ص - 2
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ليدخل معها دراسة املعىن "  التوليدية التحويلية" قد غاب عن الوصفية ، لتحتضنه وظيفية )*(ولعل هذا التفسري 
)     اهلـامش  ( هو تفسري ملا أورد أسفل  –خاصة يف داللة النص"متام"وهذا دليل على أن ما قام به -عهدا جديدا

القرائن اللفظية الواردة يف النص فالتفسري ال يتناىف والقيمة املوضوعية للدراسة ألنا بـازاء  وذلك باعتماده على 
  .نص لغوي فين ، وليس أمام ظواهر فيزيائية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لكن التفسري أعم من التأويل ،  –التفسري والتأويل مترادفان فاملتقدمون شاع بينهم أن: هناك اختالف يف قضية العالقة مابني التفسري والتأويل -  *

التفسري ومناهجه ،دار :ينظر ، السيد أمحد عبد الغفار  –لكن عند متام مل نلمس هذا  –والتأويل يف املعاين ) .املفرد(فالتفسري هو كشف املعىن 
  . 258،ص 2000املعرفة اجلامعية ،ط

و العلم املتعلق بالقرآن ،من حيث الكشف يف أساس نزول آياته ،وعن حمكمة ومشاة وناسخة ومنسوخة أن التفسري ه: يضاف إىل هذا فرق آخر
أن التفسري معناه القطع على أن املراد من اللفظ كذا أما التأويل –هو حرف اآلية إىل ما حتمله من املعاين والفرق كما وضحه املاتريدي "التأويل "أما 

عبد العزيز أمري . هو إخبار عن دليل املراد : ن غري قطع ،أو بشهادة فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد،وبينما التفسريفهو ترجيح أحد احملتمالت م
  .143-141ص،دراسات يف علوم القرآن  
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  :اهليكل البنوي لبعض سور القرآن الكرمي :  املبحث الثامن
" النمل"دا فقط قصد التوضيح ،ومث اختيار سورةقد عرض يف هذا املبحث عددا من النماذج ،وخيتار واح      

طس تلْك َآيات الْقُرَآن وكتابٍ مبِينٍ  هدى وبشرى للْمؤمنِين  الَّذين  «: تبدأ السورة بقوله تعاىل
ونَ  إِنَّ الَّذنوقي مه ةربِالَْآخ مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ما لَهنيز ةرونَ بِالَْآخنمؤلَا ي ين

نك أَعمالَهم فَهم يعمهونَ أُولَئك الَّذين لَهم سوُء الْعذَابِ وهم في الَْآخرة هم الْأَخسرونَ  وإِ
  )1(» لَتلَقَّى الْقُرَآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ

  :إا من ثالثة أنواع :شار إليها ،واليت تشتمل عليها السورة من سور القرآن فما هي اآليات امل
  :اخلوارق -:أوال

  :اشتملت السورة على تسع خوارق وهي 
من قصة موسى ،وهي أوىل القصص يف سورة النمل ،فورود هذا اجلزء من القصة يف هـذه السـورة ،مث   -1

  –احلديث عنه يف آثار خضوع القصة للغرض الديين 
فَلَما جاَءها نودي أَنْ بورِك من في النـارِ ومـن حولَهـا وسـبحانَ اللَّـه رب       «: ومن ذلك -أ

ينالَم2(» الْع(  
  )3( »وأَلْقِ عصاك فَلَما رَآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب « -ب
  )4( »دك في جيبِك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍءوأَدخلْ ي «-ج
  :ومن قصة سليمان جند -2
  )5( »أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وقَالَ يا «-أ
  )6( »نكُمحتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساك «-ب
  )7( »فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ «-ج

  

  
                                                

  .6ــ1: النمل  -   1
راء من العوسج ،يف حلف جبل غريب منه إىل تلك النار فانتهى إليها ووجدها تأج يف شجرة خض -عليه السالم–عندما قدم موسى .  8: النمل -   2

. ابن كثري قصص األنبياء.عن ميينه والشجرة من ناحية الغرب ،فناده ربه بالواد املقدس فأمره خبلع نعليه توقريا للبقعة املباركة ،وتلك الليلة املباركة 
  . 23 م ،ص 1982 2حتقيق وتعليق عبد القادرأمحد عطاء  املكتبة االسالمية بريوت  لبنان ،ط

  .10: النمل  -   3
  .12: النمل  -   4
  .16: النمل  -   5
  .18: النمل  -   6
  .22: النمل  -   7
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إذا قد استفادت السورة بأمثلة كلها معجزات ، من هدهد يتكلم ، وجيادل إىل منلة حكيمـة ، توجـه          
على الرغم من ورود لفظ النملة مرة )1( ) ق الطَّيرِعلِّمنا منط: ( قومها ، وخالل ذلك كله قول سيدنا سليمان 

واحدة فقط،لكن مملكتها منوذج للتفوق احلضاري فخاطبت اجلموع بإجيابية ،ومل رب كما احتوى خطاـا  
  .وكل ذلك من اخلوارق ...... على إشارات رائعة يف القيادة ،واإلرادة 

  )2( »لَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُرفَلَما رَآه مستقرا عنده قَا «-د
  :ومن قصة صاحل ما يلي  -3
ومسيت العقوبة مكرا ألا جاءم بغتة مـن  . )3(» ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ «-أ

يفسدون يف األرض ،وغدر هؤالء لصـاحل  ) أنفس ( حيث ال يشعرون  إذ قد كان يف مدينة صاحل تسعة رهط
تدمري ) اخلوارق(إليه ليال ليقتلوه ،وأهله ،وصاحل ال يشعر بذلك ،فأخذهم اهللا بعقابه فكانت املعجزة  ممبسري

   )4(.السنة وقومهم فلم يبق منهم أحد وأصبحت مساكنهم خالية منهم أبادهم اهللا وأهلكهم
  :ومن قصة لوط -4
  )5( »رنا علَيهِم مطَرا فَساَء مطَر الْمنذَرِينوأَمطَ «-أ

فهذه اآليات مجيعا من خوارق الطبيعة ويف ارتباط بقصص األنبياء ما جيعلها معجزات من آيات اهللا ،اليت يؤيد 
  .ا رسله إىل خلقه ، إذن فالقصة يف القرآن وكأا تتكرر يف أكثر من موضع ،واحلقيقة غري ذلك 

هو اجتاهه حنو الـنص      " : متام حسان " وما يدعم ما ذهبنا إليه من إثبات لالجتاه الوظيفي يف دراسات        
لكن متام يف اسـتخراجه  ) املادي احملسوس ( ومن ذلك أم املعجزات تقع خارج احليز اللّغوي ) داللة النص ( 

ان بعينه ، وسياق بعينه لوظيفة وغايـة   للخوارق جعلها تتحرك داخل النص ذاته و ورود هذه اخلوارق يف مك
فالتركيز على وظيفة اخلوارق باعتبارها كالما داخل خطاب ، و نص إبالغي و بالغي و الكلمـة و العبـارة    

  .فاخلارقة حتيا بالنص و داخل النص 
شهاد ولكن يعرض يف كل موطن جانبا منها حبسب ما يقتضيه السياق ،وحبسب ما يراد من موطن العربة واالست

  . فال غرو إذن أن تذكر يف املناسبة اليت يراد االستشهاد هلا أو املوطن الذي يراد االتعاظ به 
يف مواضع خمتلفة ،هل تعود بنفس العـربة وبـنفس القالـب       -آية -ما دام السياق هو الذي يتحكم يف إيراد

  .اللّغوي ؟

                                                
  .595-594البيان يف روائع القرآن ، ص :متام حسان ینظر،  -   1
  .40: النمل  -   2
  .50: النمل  -   3
  .143-142جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص: الطربي  - 4
  .58: النمل  -   5
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  منوذجا  )قصة موسى(لنأخذ آية من سورة النمل وأخرى من سورة القصص ،
  )1( »فَلَما جاَءها نودي «: قال تعاىل يف سورة النمل

  )2( »فَلَما أَتاها نودي«: وقال تعاىل يف سورة القصص
وبالطريقـة  –أن اإلتيان جميء بسهولة ،وبالتايل فالقرآن يستعمل ايء ملا فيه صعوبة ومشـقة  : الفرق بينهما
  –م وسنة يف القرآن بني مصطلحي عا" متام"نفسها يفرق 

  )3( »إِني َآنست نارا «: وقوله يف سورة النمل-
  )4( » َآنس من جانِبِ الطُّورِ نارا« : ويف سورة القصص 
  )5(وذلك ملقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة يف سورة القصص" جانِبِ الطُّورِ نارا "فزاد يف اآلية الثانية 
فمادم توظيف اآليات وتكرارها كان بدافع " متام"رج عن ما هو وظيفي يف كل إجراءات حلد اآلن ال نكاد خن

اهليكل البنوي على ما خيدم اجتاهه الوظيفي وإدراج هذه اآليات مـن صـور         ( السياق واملقام وقد ركز أيضا 
مرائي أن هـذا  و قصص أخرى وكيف مت إدراجها ضمن صورة النمل ، واتضح لنا من خالل حتليل فاصل الس

يقصد به مراعاة املقام وحتقيق التواصل يف زمان ومكان معني إذا تكرر من جديد وإن كـان   ياإلجراء الو ظيف
  .بوصف اهليكل البنوي لكن يف العمق وضيفي " شكلي يوحي " منهج متام 

  :البينات   –ثانيا 
أن حيمـد اهللا  –عليه الصالة ولسـالم  -يبوهي مجيعا دالالت على قدرة اهللا وألوهيته وترد يف سورة أمر إىل ن

ويسلم على رسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته فأحسنوا تبليغها وكانوا ألمناء ، مث يترتب على هذا األمر ستة 
  :) 6(من األسئلة يعقبها آمر آخر ، وذلك على النحو التايل 

  . )7( »اهللا خير أما يشركون«-1
2-»اتاومالس لَقخ نـا   أَمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباًء فَأَناِء ممالس نم لَ لَكُمزأَنو ضالْأَرو

  )8( » كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها

  

  

  
                                                

  .08: النمل  -   1
  . 30: القصص  -   2
  .07: النمل  -   3
  .29: القصص  -   4
  .97-90التعبري القرآين ،ص:فاضل صاحل السمرائي  ،ينظر- 5
  .597-595البيان يف روائع القرآن ، ص :متام حسان  ،ينظر - 6
  .59: النمل  -   7
  .60: النمل  -   8



 المقترب الوظيفي لألسلوب:                                                  الفصـل الثـالث 

  259

3-» يلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجا وارها أَنلَالَهلَ خعجا وارقَر ضلَ الْأَرعج نا أَماجِزنِ حيرحالْب ن              
  )1( »لَه مع اللَّهإأَ                                              

                        أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ «-4
  )2( »لَه مع اللَّهإِأَ                                              

5- » هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نأَم                          
  . )3 (»ع اللَّهلَه مإأَ                                              

إن متهيد األرض للسكن ،وتفجري األار خالهلا وحجز ما بني العذب واملاحل من مياهها ،ليس مما  ظهـور      
االعتبار به وبيانه يف اجلالء والوضوح كخلق السموات واألرض وإنزال املاء إىل ما يف اآلية ،فلما كان التذكري 

مث تدرج االعتبار إىل ما هو .)5( » بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ« : بقوله تعاىل  )4(مبا يف اآلية الثانية أخفى ،أعقب 
  . )6( » أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء «: هو أخفى فقيل

ـ وخفاء االعتبار ذا واضح ،وال حيصل عليه إال من أمعن النظر فيما تقدم عليه ،فأعقب هذا خللف بقولـه      هائ
  . )7( » أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ« : تعاىل 

إىل غري ذلك من شواهد البناء املتراص احملكم ، فلم يكن بناء اآليات ضربا من التنسيق الشكلي ؛بل قمـة  يف  
  . األحكام والتوافق مبىن ومعىن،وغاية ،وموقعا،و ترتيب اآل يات

6-» نضِ  أَمالْأَراِء ومالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي  
                                  اللَّه عم لَه8( »أَئ(.  

واحلديث عن احلجاج يؤدي إىل البحث عـن   -كما رأينا سابقا–إزاء هذه اآليات ،تصب يف عنصر احلجاج 
ائم على احلجة ،باعتبارها دليال وهذه األدلة ختاطب العقل ،وتطالب بالتأمـل والنظـر يف   نظرية االتصال  الق

  .ملكوت اهللا
وترتب عن هذا االستفهام جمموعة " األوثان"أم " اهللا: "باستفهام يتساءل عن أيهما خري –اآليات –إذ استفتح 

  .وهية هللا وحدهلتبقى األل" أما يشركون:"من اآليات لتنقية الشطر الثاين من السؤال
                                                

  .61: النمل  -   1
  .62: النمل  -   2
  .63: ل النم -   3
مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي الترتيل ،حتقيق سعيد الفالح ،دار الغرب : بن زبري الثقفي  - 4

  . 903 - 902، ص 1اإلسالمي ،ط
  .61: النمل  -   5
  .62: النمل  -   6
  .63: النمل  -   7
  .64: النمل  -   8
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وهذا لتكثيف اإلقناع ، الذي ال يترك جماال للهروب  )ست آيات (وقد تتابعت وتالحقت األدلة آية بعد أخرى 
  .أو السهو ،بل جيعل القارئ منتبها دائم االستطالة 

  . ما من شأنه أن يتم الداللة السابقة على ألوهية اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-ويأيت األمر الثاين لنيب
  )1( »قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ« -7

  :األجوبة املشتملة على الوعيد -ثالثا
  :وهي تترتب عن سؤال إنكاري ساقه الكفار 

ا ترابا وَآباؤنا أَئنا لَمخرجونَ  لَقَد وعدنا هذَا نحـن  وقَالَ الَّذين كَفَروا أَئذَا كُن «: قال تعاىل 
ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسلُ إِنْ هقَب نا مناؤَآب2( »و(  

  )3( »ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين «: مث يوغلوا يف العناد  
  :عدها مشرفة بالوعيد على النحو التايل وتأيت األجوبة ب

  )4(» قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ «-1
فـي  وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ  وما من غَائبة في السماِء والْأَرضِ إِلَّا «-2

  )5( »مبِينٍكتابٍ 
3-» يملالْع زِيزالْع وهو هكْمبِح مهنيي بقْضي كب6( »إِنَّ ر(   
 إِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا ولَّوا مدبِرِين  وما أَنت بِهادي الْعمـيِ  «-4

هِملَالَتض ن7( »ع(  
5-»ـ و ناتوا بَِآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعا لَـا  إِذَا و

  )8( »َيوقنون

  

  

  

  

  

                                                
  .65: النمل  -   1
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إِذَا جـاُءوا قَـالَ    حتـى  ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بَِآياتنا فَهم يوزعـونَ  «-6
ظَلَموا فَهم لَا  أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَم ماذَا كُنتم تعملُونَ  ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما

  )1( »ينطقُونَ
7-» نمو اتاومي السف نم ورِ فَفَزِعي الصف فَخني مويكُـلٌّ     وو ـاَء اللَّـهش نضِ إِلَّا مي الْأَرف

رِيناخد هو2( »أَت(  
وقُـلِ الْحمـد للَّـه سـيرِيكُم َآياتـه       «: إذ يقول تعاىل )3(مث خنتم السورة باإلشارة إىل مجلة اآليات      

احلمد هللا على نعمتـه علينـا   :وقل يا حممد للمشركني أي )4(»  فَتعرِفُونها وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ
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